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NOTÍCIA PRELIMINAR

Cántic deis Caniics és un superlatiu hebraic que equival a « el més bell

de tots cls cántics». Porta aquest nom un magnífic poema en el qual

s'expressen els sentiments més tendres i ardorosos entre una esposa i un

espós.

L'espós és introduit sota la figura d'un pastor o d'un rei que ostenta el

nom de Salomó. Uesposa és descrita com una gentil pastora anomenada

Sulamita, la qual va acompanyada d'un cor de donzelles que de tant en

tant preñen la páranla. També hi intervenen els germans de l'esposa.

La canonicitat d'aquest Uibre no ha estat mai posada en dubte per la

Sinagoga ni per l'Església. Teodor de Mopsuhéstia fou l'únic que gosá

afirmar que el Cántic deis Cántics és indigne de figurar en el Canon de la

Sagrada Escriptura. Aquesta temerária afirmació fou solemnement con-

demnada pels Pares del II Concili de Constantinoble.

El Cántic deis Cántics a semblanza deis altres Uibres sagrats, enclou dos

sentits : el literal i el figurat. En el primer sentit aquest Ilibre conté un

bell i delicat idiHi, en el qual Salomó manifesta l'amor que l'esposa li

inspira, o bé un poema nupcial dividit en diferents escenes. Des del punt

de vista cristiá el sentit literal ofereix un interés molt relatiu. La lectura

del Cántic deis Cántics, atenent només a la Uetra, esdevindria ádhuc peri-

llosa. Recordi^s que els jueus només el deixaven llegir a les persones

grans i d'inteHigéncia ben formada. La lectura d'aquest Ilibre vol un cor

i uns uUs plens de puresa i d'esperit, capacos de copsar la immaterialitat

deis misteris que embolcalla la vestidura de les coses materials i sensibles.

¿Qué significa, dones, el Cántic deis Cántics? Segons els intérprets

jueus, és tractat aHegóricament en aquest Ilibre l'amor de Jahvé al seu

poblé. Els intérprets cristians hi descobreixen la figura de Jesucrist i

l'amor immens del Redemptor a la seva Església i a les ánimes. No obli-

dem que Sant Pau ensenya que el matrimoni és un gran sagrament, per-
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qué representa la unió de Jesucrist amb TEsglésia, model invisible de les

externes unions terrenals.

Sota la figura de Salomó, com a rei o com a pastor, hi ha realment

Jesucrist, suprem monarca i príncep de la pau, el qual, a més d'ésser

l'antitipus del Rei Savi, és el bon Pastor que dóna la vida per les seves

ovelles. L'Església i l'ánima cristiana són personificades per l'esposa, la

qual apareix indistintament com una princesa i com una pastora. L'Es-

glésia i l'ánima participen, en efecte, de la reialesa de Jesucrist, la qual

cosa no impedeix que es facin petites i humils per tal d'assemblar-se més

a llur Espós diví. Afegim-hi que l'amor de Jesucrist a l'Església i a les

nostres animes és el principi fecund que explica totes les grácies, totes

les grandeses, tot l'encís de la religió cristiana, i que així ho expressa el

Cantic deis Cántics amb un llenguatge fascinador i amb una poesia plena

d'encant, en la qual cada mot val per un símbol.

L'autor secundari del Ilibre és Salomó, com es dedueix del títol hebraic

i ho afirmen, unánimes, la tradició jueva i la tradició cristiana. El carác-

ter diví del Ilibre, mai desmentit, es compta entre les veritats de fe que

tot cristiá está obligat a professar.

El Ilibre consta de vuit capitols. La numeració i coHocació deis versets

presenta diferéncies purament accidentáis en les versions que s'han fet

del poema (^).

(^) La present versió, feta sobre el

tsxt original, aparegué per primera ve-

dada, juntamem amb la del Ilibre de
Rut, dins les Publicacions de La Revista

(n.° i8, Barcelona, 1918). Ara ha estac

refosa peí seu autor per a la F. B. C.

sotmesa a la reglamentária revisió deis

especialistes.



(C. L) ' Cántic deis Cántics, que és de Salomó.

Apóstrofs a l'Espós

— Que em besi ell amb els besos de la seva boca!...

^Perqué les teves amors són més bones que el vi,

^al respir els teus olis són bons,

un oli escampat és el teu nom

;

per aixó les donzelles t'estimen.

*Duu-te-me'n darrera teu!

— Nosaltres correguem-hi

!

— Fes-me entrar, rei, dins la teva cambra! —
Saltarem i ens alegrarem en tu,

farem memoria de les teves amors més que del vi.

Amb quina raó t'estimen

!

La vinya mal guardada

^ Negra jo só i bonica, oh filies de Jerusalem,

com les tendes de Cedar, com les cortines de Salomó.

^ No miren que sigui negreta,

2, inf. IT, lo.— 10, Ez. XVI, 11-13.

4. —Fes-me entrar, reí... Amb la Si-

ríaca. La Masora puntúa : El rei

m'ha fet entrar. L'Espós és figurar adés

com un rei, adés com un pastor, a

semblanza de Déu, que és albora el rei

de l'univers i el pastor del seu poblé.

5 . — Negra jo só. . . com les tendes de

Cedar. Les tendes deis beduíns del

desert eren fetes de pell de cabra, i les

cabres d'aquelles regions solen ésser

de color fose.
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que m'hagi sotjat el sol;

els filis de la meva mare s'enfelloniren contra mi

:

em posaren a guardar les vinyes

— ma vinya, la meva, no l'he guardada.

¿On és l'Espós?

' Assabenta'm, oh tu que la meva ánima estima,

on pastoreges,

on fas sestejar quan és migdia.

¿Per qué fóra jo com una dona velada

voltant els ramats deis teus companys ?

*— Si no t'ho sables, la més bella de les dones,

surt darrera les petjades del bestiar,

i pastura les leves cabrides

prop de les pletes deis pastors.

L'ESPÓS TROBAT

^—A una egua en el carro de Faraó

jo t'he comparat, amiga meva.

^^Que boniques són les teves galtes amb els penjoUs,

el teu coU amb els enfilalls

!

Penjollets d'or et farem,

amb pies d'argent.

— Mentre el rei és a la seva taula,

el meu nard envia la seva flaire.

Un saquet de mirra el meu amor per a mi,

entre els meus pits fa estada

;

9. — A una e^ua... Entengui's Tegua
amb les cap(;anes i el pitrall que la

guameixen. Els beduins solen prendre
Tegua, i ádhucla camella, com a terme
per a ponderar les grácies de Testimada.

La comparang.i, xocant potser per a

nosaltres, també es troba en Homer i en

altres poetes grecs.

13. — Un saquet de mirra .. Com el

portaven, penjat al coU, les elegants

palestinianes per perfumar-se.
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^•^un raím de cipre el meu amor per a mi,

a les vinyes d'Enguedi.

— Mira que cts bella, amiga meva, mira que ets bella!

Els teus uUs, dos coloms.

^®—^Mira que ets bell, amor meu, i també dolc !

I el nostre Hit verdeja;

^'les bigues de la nostra casa són cedres,

els nostres corredors xiprers.

DiALEG d'aMOR

(C. II.) ^ — Jo sóc el narcís de Saron,

el Iliri de les valls.

^ — Com un Iliri entre els cards,

així la meva amiga entre les noies.

^— Com una pernera entre els arbres del bosc,

aixi el meu amor entre els minyons

;

per la seva ombra jo em delia i m'hi he assegut,

i el seu fruit és saborós al meu tast.

*E11 m'ha fet entrar dins el celler del vi,

• i el seu gamfaró sobre meu és Tamor.

^Retorneu-me amb pauses,

conforteu-me amb pomes,

que malaltejo d'amor.

^ La seva esquerra sota el meu cap,

i la seva dreta m'estrenyerá

!

— Jo US he conjurat, oh filies de Jerusalem,

15, inf. IV, t; V, I 2. — 3, Is. xxv, 4.— 4, sap. r, 4.— 5, Gn. xxvii, 37; inf. v, 8.-6, inf. viii, 3.-7, inf. iii, 5.

16. — L'escena és imaginada en pie 5.

—

Retorneu-me amb panses. Amb
camp: l'herbei és el Hit, i els cedres i Jiors, diu la Vulgata; tanmateix sónmés
els xiprers formen el pavelló. adienis per al fi expressat en aquests

4.— / el seu gamfaró sobre meu és versets les coques de panses que es

Famor. Déu vol que la seva Esposa donaven sobretot ais malalts i ais con-
—l'Església—visqui, Uuiti i es propagui valescents.

sota l'ensenva de la caritat.



14 CÁNTIC DELS CÁNTICS-II, 8-14

per les gaseles i per les cérvoles del camp

:

oh no desperteu, oh no desvetUeu l'amor,

fins a tant que ella voldrá

!

^"ISITA RECORDADA

^ Una veu ! El meu amor

!

Mira'l que ve

trescant per les muntanyes,

saltant per les collades.

^Semblant és el meu amor a una gasela

0 al cabrit de les cérvoles.

Mira'l que s'está darrera la nostra paret,

traüllant per les finestres,

espiant per les gelosies.

^°Ha parlat el meu amor i m'ha dit

:

« Aixeca't, amiga meva, pohda meva, i vina-te'n

!

Perqué mira que l'hivern és passat,

la pluja s'és esmunyida, se n'és partida

;

^^les flors es fan veure per la térra;

el temps de la poda és arribat,

1 la veu de la tortora es fa sentir per la nostra térra

;

la figuera madura els seus figons,

i els ceps florits escampen olor.

Aixecat't, amiga meva, polida meva, i vina-te'n

!

Coloma meva, dins els fenents de la roca,

dins l'amagatall del penyat-segat

:

fes-me veure el teu rostre,

fes-me sentir la teva veu

;

perqué la teva veu és dolga, i el teu rostre avinent »

.

9, inf. vni, 14.— 13, inf. vii, i }.— 14, inf. viii, i 5.

II. — Mira que l'hivern és passat... seva vinya, bo i allunyant d'ella tot alió

Aquesta bella descripció de la prima- que la pugui malmetre.
vera en Uavis de l'Espós expressa la 12. — El temps de la poda. De les

joia deis temps messiánics contrapo- cantúries, interpreten alguns expositors

sada a les penalitats del captiveri. Déu moderns.
sembla convidar l'Església a conrear la
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La VINYA AMENAgADA

Caceu-nos les guineus,

les guineus menudes

que malmeten les vinyes

;

i el nostre vinyar és florit.

— El meu amor és meu, i jo sóc d'ell,

que pastoreja entre els Iliris.

Abans que aleni el dia

i que fugin les ombres,

torna, assembla't, amor meu,

a una gascla o al cabrit de les cérvoles

per les muntanyes que ens separen.

L'ESPÓS PERDUT

(C. III.) ^En el meu Hit, de nit,

he cercat el qui la meva ánima estima

;

l'he cercat i no l'he trobat...

^ «Em llevaré, dones, i voltaré per la vila,

per les places i pels carrers ampies

;

cercaré el qui la meva ánima estima ! ... »

L'he cercat i no l'he trobat.

^ M'han trobat els guárdies que fan rondes per la vila

:

« ¿No heu vist el qui la meva ánima estima? »

*A penes jo passava enllá d'ells,

que ja trobava el qui la meva ánima estima

;

l'agafava, i no el soltarla

fins que l'he dut a la casa de la meva mare,

i a la cambra de la' que m'ha concebut.

16, inf. VI, 3.

17. — Les muntanyes que ens separen. molts exegetes naturalistes, un perfum.
Segons la interpretado més plausible, i. — L'Espós allarga la seva absén-
que és retimológica, entre les innombra- cia per tal d'acréixer l'amor de l'Esposa,

bles que s'han donat del mot¿í;/^¿r.Aqui- la qual sospira per Ell i el cerca amb
la, Símmac i Vg hi veuen un nom propi; gran ansietat.
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^— Jo US he conjurat, oh filies de Jerusalem,

per les gaseles i per les cérvoles del camp

:

oh no desperteu, oh no desvetlleu Tamor,

fins a tant que ella voldrá

!

L'ESPÓS VE EN ACOMPANYADA SOLEMNE

^— ¿Qué és aixó que puja de Term,

com uns torterols de fum,

exhalant mirra i encens

i totes les pólvores del marxant?

^— Mireu, és la seva Ilitera, la de Salomó!

Seixanta valents hi van al voltant,

d'entre els valents d'Israel.

Tots ells branden espasa,

entesos en batalla

;

cadascun amb sa espasa sobre la cuixa,

contra la basarda de les nits.

*

^ Un palau s'ha fet fer el reí Salomó,

de fusta del Liban

;

les seves columnes, les ha fetes d'argent,

el seu sostre d'or,

el seu setial de púrpura,

5, inf, II, 7.-6, inf. VIII, 5; loel ixi, 3.-8, Ps. xu, 5.

6-7. — Els comentadors veuen en
aquest passatge una figura de l'entrada

triomfal que el Messias havia de fer,

temps a venir, a la capital del seu
regne.

9. — Un palau. Així sembla dema-
nar el context que s'interpreti el mot
'appirión, que en l'hebreu bíblic és un
hapax, i no suggereix res de ciar per
l'etimologia. Hl grec, i amb ell Vg
i Siríaca, tradueixen Hilera o cadira

de brafos (<|)opELov, ferculum). En l'he-

breu rabinic el mot apareix amb el sentit

de «tálem nupcial», i així ho admeten
alguns moderns; d'altres prefereixen

de veure-hi un tron. Altrament, també
en literatura rabínica és usat com a equi-

valent a « palau » o «edifici sumptuós»,
valor que seria indubtable si s'acceptava

la Ueugera correcció 'appedhen(cí. Dan.
XI, 45). Interpretant palau, es té l'a-

compliment solemne de l'escena an-

terior : a l'entrada triomfal segueix la

visió de l'Espós assegut en tota la seva

majestat i rebent l'homenatge del seu

poblé.
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al mig recamat d'amor

de les filies de Jerusalem.

^Sortiu i vegeu, filies de Sion, el rei Salomó,

amb la corona amb qué Tha coronal la seva mare

el dia de les seves noces,

el dia de Talegranca del seu cor.

EXALTACIÓ DEL MUTU AMOR

(C. IV.) ^— Mira que ets bella, amiga meva, mira que ets bella!

Els teus ulls, dos coloms,

darrera el teu vel.

La teva cabellera, com un folcat de cabres

que borbollen muntanya avall del Galaad

;

^les teves dents, com un folcat d'ovelles toses

que pugen de l'esbandidor,

que totes són bessoneres

i nó n'hi ha cap que no els dugui.

^Com un fil d'escarlata els teus llavis,

i la teva boca un encís

!

Com esberla de magrana la teva templa,

darrera el teu vel

!

*Com torre de David el teu coll,

bastida per a armeria

:

mil broquers hi són penjats,

tot armament deis valents.

1, sap. I, I j; inf. vi, 7; iaf. vi, J.—2, inf, vi, 6.-3, ínf. vi, 7. 1 1.— 4, inf. vii, 5; Ez. xxvii, 10.

1. — Darrera el teu vel. La Vulgata ta frase és simple embelliment descrip-

diu: Sense comptar alió que dins s'ama- tiu del terme de comparado, com ho
ga. I ho repeteix igualment en el v. 3. és la del v. 4: mil broquers, etc.

Les comparacions amb qué l'Espós des- 4.

—

Armeria. Potser també forta-

criu i pondera les grácies de l'Esposa lesa. El mot corresponent de l'original

responen al temperament deis orientáis és un hapax en l'hebreu bíblic i no ha
més que al nostre, com és obvi. tingut, ni antigament ni modernament,

2.—Que totes són bessoneres... Aques- cap explicado satisfactoria.

2 • ANTIC TESTAMBNT VII
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^Els teus dos pits, com dos cabrits

bessons d'una gasela,

que pasturen entre els Iliris.

^Abans que aleni el dia

i que fugin les ombres,

me n'aniré a la muntanya de la mirra

i a la collada de l'encens.

'Tota tu ets bella, amiga meva,

i no hi ha taca en tu.

*

^Vina amb mi del Liban, esposa,

vina-te'n amb mi del Liban

:

gira els ulls del cim de TAmana,

del cim del Senir i de l'Hermon,

deis caus deis lleons,

deis puigs deis lleopards !

*

^M'has corprés, germana meva, esposa,

m'has corprés amb un deis teus ulls,

amb un sol penjoll deis teus collarets

!

Que són belles les teves amors, germana meva, esposa,

com són bones les teves amors més que el vi,

i Tolor deis teus olis més que tots els bálsams

!

Bresca regalant són els teus llavis, esposa

;

^^mel i llet hi ha sota la teva llengua,

i l'olor deis teus vestits és com l'olor del Liban.

*

^^Jardí tancat, germana meva, esposa,

deu tancada, font segellada

!

^^Els teus brots, un verger de magraners,

11, Gn. XXVII, 27. — 12, Pr. v, 13.

5. — Els teus dos pits... Símbol de la nades en aquest verset cauen al Nord
fecunditat de l'época messiánica, que de Palestina. És una manera poética

será efecte de la benedicció de Déu. de designar la Palestina septentrio-

8.— Les quatre muntanyes anome- nal.
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amb fruits preciosos

:

flors de cipre amb nards,

^*nard i safra,

canyella i cinamom,

amb tots els arbres d'encens,

mirra i áloes,

amb tots els bálsams cabdais.

^^Una fontana deis jardins,

un pou d*aigües vives

i regors que baixen del Liban

!

— Desperta, tramuntana, i vina, migjorn!

Venteja el meu jardí, que se n'espargeixin els bálsams

!

Que entri el meu amor al seu jardi,

i mengi del seu fruit precios

!

(C. V.) ^— He entrat al meu jardí, germana meva, esposa,

he coUit la meva mirra amb el meu bálsam,

he menjat la meva bresca amb la meva mel,

he begut el meu vi amb la meva llet !...

Mengeu, amics, beveu i embriagueu-vos, amors

!

L'ESPÓS NOVAMENT PERDUT : RECERCA ANGOIXOSA

^Jo dormia, pero el meu cor vetllava...

Una veu ! El meu amor que tusta :

« Obre'm, germana meva,

amiga meva, coloma meva, perfecta meva

;

que el meu cap és pie de rou,

i els meus rulls del serení de la nit ».

15, Ir. II, 13.— 16, inf. V, I. — 1, sup. iv, 16; sup, iv, 9; sup. iv, u; Pr. ix, 5.

2.— Que el meu cap és ph de rou. per moure-la a obrir, es presenta com
L'Espós tusta a la porta de l'Esposa, i atuit de fred.
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^ « M'he despulla! la gonella,

¿com la revestiría?

M'he rentat els peus,

¿com me'ls embrutaria ?

»

*E1 meu amor passava la má peí forat,

i les entranyes se'm removien per ell.

^ Em llevo per obrir al meu amor,

i les meves mans regalaven de mirra,

i els meus dits són mirra degotant

sobre la maneta del forrellat.

^ Obro jo al meu amor,

pero el meu amor ha partit, ha passat enllá...

La meva ánima se n'ix de mi quan ell parla !
—

L'he cercat i no l'he trobat,

l'he cridat, i no m'ha respost

!

' M'han trobat els guárdies que fan rondes per la vila,

m'han batut, m'han nafrat,

m'han estirat el meu mantell de sobre mi

els guárdies deis baluards.

^Jo US he conjurat, oh filies de Jerusalem,

si trobeu el meu amor,

¿ qué li assabentareu ? . .

.

« Que malaltejo d'amor ! »

^—
¿ Qué és el teu amor més que un altre amor,

la més bella entre les dones?

¿ Qué és el teu amor més que un altre amor,

que talment ens has conjurat?

3.— L'Esposa cerca excuses a la seva
manca de Uestesa.

4. — Forat, peí qual, des de fora,

s'introduía una mena de clau molt
grossa, que feia correr el forrellat.

5. -7 les meves mans regalaven de

mirra. Els expositors expliquen diver-

sament aquest passatge. Uns creuen

que les mans de TEsposa regalaven de la

mirra vessada del flascó de perfum que

ella havia agafat per obsequiar l'Espós

;

d'altres són de parer que es tracta de

la que l'Espós, peí forat, ha espargit

sobre la maneta, com una mena de

penyora d'amor a l'Esposa insensible.
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*

— El meu amor és blanc i vermell,

asscnyalat entre deu mil.

El seu cap és or fi,

els seus rulls, carrolls de palma,

negres com el corb;

^^els seus ulls, com uns coloms

al rabeig de les aigües,

banyant-se en la llet,

ben posats en la plenitud.

^^Les seves galtes, com un erol de bálsam,

com bancals d'herbes d'olor

;

els seus llavis, assutzenes

que regalen mirra degotant.

^^Les seves mans, fusalls d'or

encastats de pedra tarsina

;

el seu ventre, una obra de vori
.

recoberta de safirs

;

^^les seves cames, columnes de marbre

fonamentades en sócols d'or fi;

la seva aparenca és com el Liban,

escollit com els cedres

;

*^el seu paladar és dol^ures,

i tot ell coses delitables.

Aquest és el meu amor, aquest és el meu amic,

oh filies de Jerusalem

!

(C. VI.) ^ — ¿Cap on ha anat el teu amor,

la més bella de les dones,

cap on ha girat el teu amor,

que el cercaríem amb tu?

^— El meu amor ha davallat al seu jardi

1, sup. I, 8.— 2, 6up. IV, lé.

10.— Aquesta descripció s'adiu molt mias (Planys, IV, 7), a propósit deis

amb la que Uegim en el profeta Jere- princeps de Judá.
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ais erols del bálsam,

per pastorejar en els jardins

i collir assutzenes.

^ Jo sóc del meu amor i el meu amor és meu,

ell que pastoreja entre els Uiris.

Nova exaltació de les belleses de l'Esposa

* — Ets bella, amiga meva, com Tirza,

graciosa com Jerusalem,

terrible com una host sota els gamfarons

!

^Gira de mi els teus ulls, que m'enfurien.

La teva cabellera, com un folcat de cabres

que borbollen muntanya avall del Galaad

;

^les teves dents, com un folcat d'ovelles

que pugen de l'esbandidor,

que totes són bessoneres,

i no n'hi ha cap que no els dugui.

^ Com esberla de magrana la teva templa,

darrera el teu vel

!

L'Esposa, amor únic de l'Espós

^Seixanta són les reines,

i vuitanta les concubines,

i les donzelles no teñen compte

!

^ Una sola és la meva coloma, la perfecta meva,

Túnica per a la seva mare,

l'elegida per la que l'ha infantada.

L'han vista les jovenetes i li han dit venturosa,

les reines i les concubines, i l'han altificada.

2, sup. V, 13.— 3, sup. II, 16.— 5, sup. IV, I. —6, sup. iv, 2.— 7, sup. iv, 3.

4. — Com Tiria. Tirza era una anti- L'autor inspirat empra la imatge de

ga ciutat cananea que havia estat alguns l'harem per donar a entendre que Israel

anys capital d'Israel. El nom inclou, és per a Jahvé, en comparació amb els

etimológicament, la idea d'amenitat. altres pobles, alió que l'amada predi-

8.

—

Seixanta... i vuitanta. Nombres lecta és per al seu senyor, en compa-
rodons per a designar un gran nombre. ració amb les esposes de segon ordre.
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— ¿Qai és aquesta que s'aboca igual que Taurora,

bella com la lluna blanca, pura com el sol roent,

terrible com una host sota els gamfarons ?

^^Al jardí deis noguers jo davallava,

a veure les verdors de la palma,

a veure la brotada del cep,

si els magraners han florit...

^^No conec la meva ánima...

m'ha posat furient la filia del meu poblé

!

La dansa de dos esbarts

(C. VII.) ^— Torna, torna, Sulamita,

torna, torna, i et mirarem.

—
¿ Qué hi mirareu en la Sulamita,

durant la dansa de dos esbarts ?

^— A. Que són bells els teus passos

dins les sandálies, filia de príncep

!

B. La corba de les teves cuixes és la d'unes manilles,

obra de mans de mestre.

10. — La lluna blanca... el sol roent.

Desenvolupem les mctonímies poéti-

ques de l'origínal. Literalment: «la

blanca», «la xardor».
12.—Traduim segons la més ver-

semblant, al nostre entendre, de les

correccions proposades per a aquest

passatge, el més difícil i debatut de tot

el Cántic. El text masorétic en ell

mateix ofereix poc o gens de sentit.

Agafant-lo a l'extrem de les seves pos-

sibilitats, s'interpretaria : Jo no sé... El
meu daler (lit. la meva ánima) m'ha
posat entre els carros (o com els carros,

aixó és, m'hafet igual ais carros) del meu

poblé princep (o del seguid del princep o
d'Amminadab) . És ambigú, altrament,

si els vv. 11-12 són dits per l'Esposa o
per l'Espós.

I. — Torna, torna. Tant si el xúbí

xúbi de l'original es tradueix aixi, com
gira, gira..., no hi ha dubte que es

tracta d'un crit exhortatiu en certes

danses. — Sulamita. Molts consideren

aquest nom un femeni de Xelemoh, Sa-

lomó, que etimológicament inclou la

idea de « pau » (cf. Víll, lo), i creuen

que l'autor l'aplica a l'Esposa per a

designar la unió íntima entre ella i

l'Espós.
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^A. El teu omelic, una copa rodona:

no hi manca el vi amarat.

B. El teu ventre, una rima de blat

envoltada de Uiris.
•

^A. Els teus dos pits, com dos cabrits

bessons d'una gasela.

^ B. El teu coll, com una torre de vori...

A. Els teus uUs són els estanys d'Hesebon,

al portal de Bat-Rabbim.

B. El teu ñas, com la torre del Liban,

que mira a la banda de Damasc.

^ A. El teu cap, damunt teu, com el Carmel.

B. I la trena del teu cap, com la púrpura

:

A i B. Un rei és presoner en aqüestes badies

!

*

— Que ets bella i que ets dol^a,

amor, en les delicies

!

^Aqueixa alearla teva s'assembla a una palmera,

i els teus dos pits a carrolls.

^ Jo he dit : «M'enfilaré a la palmera,

m'agafaré ais seus rams ! »

Ara siguin els teus pits com els carrolls de la parra,

i l'olor del teu alé com les pomes,

i el teu paladar com vi bo...

— ... Que corre al meu amor de dret,

' que s'esmuny entre els llavis deis abaltits...

5, sup. IV, 4.

5. — Alguns crítics opinen que man- d'ella, se n'han descobert restes. —
ca, per distracció deis antics copistes, Bat-Rabbim. Nom del poblet al qual

rhemistiqui en el qual era especificada duia al cami que partía de l'aUudit portal,

la torrg de vori, com ho són les altres 6. — Púrpura. Dit aixl més per la

parts del eos celebradas alternativa- Iluissor canviant que peí color,

ment pels dos esbarts que dansen.— 7.— O segons la lectura de la Si-

Hesebon. L'antiga ciutat amorrea. Del ríaca : Amor, filia (aixó és, font) de

text es dedueix que hi havia uns amens delicies! — Parla l'Espós.

estanys artificiáis ; i en efecte, al nord
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Invitació primaveral de l'Esposa

Jo sóc del meu amor i a mi ve el seu desig!

*^Vina, amor meu, eixirem al camp,

farem nit a les masies

:

^^matinarem cap a les vinyes,

veurem si brota el cep,

si esclata la gema,

si els magraners floreixen.

Allí et donaré el meu amor

!

^*Les mandrágores llancen olor,

i a les nostres portes hi ha tota mena de fruits preciosos,

de novells i de vells encara

:

amor meu, jo els he servats per a tu

!

Una aspiració de lTsposa

(C. VIII.) ^Qui te'm donés com un germá,

que mamessis deis pits de la meva mare

!

Jo et trobaria fora, et besaria,

sense que me'n fessin retret.

^Te me'n duria, et faria entrar a la casa de la meva mare

;

tu m'alli(;onaries,

i jo et faria beure vi especiat,

el most de les meves magranes.

11, snp. II, 16; Gn. III, 16.— 13, sup. vi, ii.

12 — Vina, amor meu. L'Esposa
convida l'Espós a eixir al camp a con-

templar els fruiterars. Els sagrats ex-

positors veuen aquí, aHegóricament,

l'Església convidant el diví Espós a

contemplar els fruits de justicia i san-

tedat que lleva la Redempció a través

deis segles.

14.—Les mandrágores. Els anticscon-

sideraven l'afrodisíaca (cp. Gn. XXX,

15 seg.) mandragora com un símbol
d'amor i de fecunditat.

1. — Qui ie'm donés... L'Esposa, fi-

gura de l'Església, sospira per veure el

diví Espós fet home, a fi de poder-lo
tractar amb la máxima intimitat.

2. — Potser millor amb el grec i la

Siríaca: ...et faria entrara la casa de

la meva mare, i a la cambra de la que

m'ha concehut; et faria heure, etc.
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' La seva esquerra sota el meu cap,

i la seva dreta m'estrenyerá

!

*— Jo US he conjurat, oh filies de Jerusalem,

oh no desperteu, oh no desvetlleu Tamor,

fins a tant que ella voldrá

!

MiRANT AL FUTUR: l'aMOR ÉS FORT COM LA MORT

^ — ¿Qui és aquesta que puja de l'erm,

repenjada en el seu amor?

— Sota aquesta pomera t'he deixondida

:

l'indret on parterejava per tu la teva mare,

on parterejava la que t'infantá.

^Posa'm com un segell sobre el teu cor,

com un segell sobre el teu bra^

;

perqué forta com la mort és Tamor,

dura com Tlnfern la gelosia

;

les seves cremors són cremors de foc,

les seves flames, flama de Déu.

— Aigües infinites no bastarien per a apagar Tamor,

i riáis no el negarien.

Si dava un home tot el cabal de casa seva per Tamor,

amb quin desdeny el desdenyarien

!

3, sup. n, 6. - i, sup. II, 7.-5, sup. iii, 6. — 6, Is. xux, lé; Pr. vi, 34-3J.

5. — El cor contempla l'Esposa la pomera la Creu, a l'ombra de la qual

avangant plena de majestat, recolzada nasqué l'Església i se sentí enardida

en l'Éspós, de qui ja no es veurá sepa- d'amor envers l'Espós.

rada. La segona part del verset és 6. — Segons el text tradicional, el

pronunciada per l'Espós. Per amor a v. 6 és en boca de l'Esposa. Atri-

la humanitat el Verb s'atragué l'Esglé- buint-lo, comjoücn, Ricciotti, etc., a

sia, unint a la seva Persona divina la l'espós, és adequat de veure en el v. 7
naturalesa humana en qué l'Esposa ha- unes paraules de conclusió de les filies

vía estat concebuda. Alolts veuen en de Jerusalem.
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MiRANT AL FUTUR: VENTURA SENSE FI

^— Una germana tenim, petita,

que encara és sense pits.

i Qué farem de la nostra germana,

el dia que es parlará d'ella ?

^Si ella és un mur,

bastim damunt d'ella un castell d'argent

;

i si és un portal,

munim-la amb un taulat de cedre.

— Jo sóc un mur, i els meus pits com torres;

així he estat ais seus ulls com una que troba pau

!

*

Una vinya tenia Salomó a Baal-Hamon

;

dona la vinya ais guardians :

hom portará peí seu fruit mil monedes d'argent.

^'Ma vinya, la meva, és davant de mi

:

les mil monedes per a tu, Salomó,

i dues-centes per ais guardians del fruit.

*

— Oh habitadora deis jardins,

els companys donen orella a la teva veu

:

fes-me-la sentir

!

— « Fuig, amor meu
!

,

i assembla't a una gasela

o al cabrit de les cérvoles

per les muntanyes deis bálsams ! »

S. — Una germana... L'Esposa se qué parlen els profetes : la que Déu
sembla referir al moment d'ésser intro- planta enmig deis pobles gentils.

duída al cel. Els germans són pro- 13. — L'Espós convida l'Esposa a

bablement els ángels, els quals no la cantar l'etern AHeluia.

consideren encara digna de les esposa- 14. —Fuig, amor meu... La conclusió

lies eternes i la voldrien agencar i em- d'aquest poema recorda la de l'Apoca-
bellir molt més. lipsi (XXII, 20), i és com un ressó

ir. — Una vinya. És la vinya de de l'expectació messiánica.
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NOTICIA PRELIMINAR

I

Nombre, títols i autors

Els Salms són poemes lírics, amb freqüent utilització de l'element épic,

on es concretaren i perpetuaren les formules de l'oració vocal del poblé

d'Israel, tant litúrgica com privada. Llur inspiració divina i llur transcen-

déncia sobre la particularitat étnica i histórica de la nació israelita els han

fets esdevenir pregáries universals, puix que han entrat sencers en la litur-

gia de l'Església Católica i en els actes de cuite de totes les altres confes-

sions cristianes.

El mot Salín ve del grec 4»aX^6c;, equivalent exacte de l'hebreu miimor,

nom d'un instrument de corda amb qué s'acompanyava quasi sempre el

cant d'aquests poemes, d'on passá a significar el cant mateix i el poema

cantat. Els hebreus els anomenaven pregáries, i també «Llibre de les

Uoances» el conjunt que nosaltres anomenem Saltiri.

El nombre deis Salms, tal com consten en el nostre Saltiri, és de 150, si

bé en realitat l'existéncia d'alguns dobles el fa un xic inferior: el Salm LII

és una repetició quasi literal del XIII; aixi mateix el LXIX ho és deis

versicles 14-18 del XXXIX, i el CVII és un ajuntament deis versicles 8-12

del LVI i 7-14 del LIX. Adaptacions a usos litúrgics foren probablement

la causa d'aquests dobles, que després figuraren com a Salms nous.

La numeració deis Salms també ofereix algunes irregularitats, si hom
confronta el text hebreu que posseim ara amb la versió grega dita deis

Setanta i amb la Vulgata llatina, que en depén. Fins al Salm IX van d'a-

cord, peró en ell mateix comenta la divergéncia, puix que els Setanta i la

Vulgata ajunten en un de sol (IX) el IX i el X de l'hebreu. Per aixó la nu-

meració del Saltiri hebreu va des d'aquell punt avanzada d'una unitat fins

al CXIII, on es repeteix el mateix fet : Setanta i Vulgata ajunten en un
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sol Salm (CXIII) els CIX i CXV de l'hebreu
;
aquest excés de dues uni-

tats de la numeració hebraica és parcialment esmenat en el Salm següent:

Setanta i Vulgata divideixen en dos (CXIV i CX\') el CXVI de l'hebreu;

així continua fins al CXL\'I1 de l'hebreu, que Setanta i Vulgata dividei-

xen en dos (CXLM i CXLVII). Les dues numeracions segueixen concor-

dants fins al CL. La numeració hebrea sembla sempre més justificada qué

les de les dues versions, que devia obeír a tradicions jueves, determinades

per usos litúrgics. Seguint la norma de la Fuxdació Bíblica Catalana,

adoptem la numeració de la Vulgata, pero fent constar entre paréntesis el

número d'ordre de l'hebreu després del que, segons la \'ulgata, encap-

(;ala cada Salm. Totes les citacions de Salms es faran segons la numeració

de la Vulgata.

El Saltiri se'ns presenta des de molt antic dividit en cinc liibres : el pri-

mer comprén els 40 primers Salms; el segon, del XLI al LXXI; el tere,

del LXXII al LXXXVIII ; el quart, del LXXXIX al CV ; el cinqué, del

CVI fins al darrer. Els quatre primers liibres acaben, a guisa de colofó,

amb una doxologia, o lloanca de Déu, totes sensiblement iguals ; consten

com un versicle del Salm, peró en realitat són afegidures fetes pels col-

lectors. El darrer Ilibre no la presenta
;
peró en canvi el seu darrer Salm,

el CL, és tot ell una doxologia que corona dignament tot el Saltiri. La

forma actual del Saltiri data probablement de l'época d'Esdras i Nehe-

mias (450 a. J. C).

La major part deis Salms van precedits, aparentment com a part inte-

grant, d'un títol indicant l'autor, la coHecció d'on prové el Salm, l'execu-

ció musical, el génere literari o la circurastáncia histórica en qué foren

compostos. Els Setanta i la Vulgata en presenten en tots Uevat d§ls dos

primers; en molts menys el text hebreu actual. Sois d'aquests últims

donarem aci una breu noticia aproximada, que alleugerirá el Ilibre de no-

tes. Prescindirem deis que teñen el sentit obvi i deis que indiquen cir-

cumstáncies históriques exposades en la nota general del Salm respectiu.

Al mestre de chor. Salm destinat al director de la música del Temple,

perqué el faci cantar pels le vites. Segons alguns, peró, significa que el

Salm pertany a un recuU format o utilitzat per aquell personatge. Es la

inscripció més freqüent.

Per a flautes. Si el sentit de roriginal és aquest, cosa no ben aclarida, la

designació de Tinstrument acompanyant és ben clara.

Complanta. També obscur en l'original. Significarla elegia, lamentació,

segons alguns can^ó errívola, o sia que el Salmista, pres per una emoció

molt forta, canta al grat de la seva agitació, sensc connexió en les idees

ni unitat en el ritme.
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Per a la citara de Get. Acompanyat d'aquest instrument que David havia

dut de Get, ciutat filistea on estigué refugiat durant la persecució de Saül,

i introduít després en la música del Santuari.

Sobre l'octava. Sembla indicar que havia de cantar-se una octava més

baix que la veu del soprano; devia correspondre a cants planyívols.

Miktam. Sentit obscur. Interpretacions donades : poema inédit, poema

a inscriure en una columna, de sentit misterios, d'or, a acompanyar amb

una música greu. Aquesta obscuritat ens obliga a deixar-lo intraduit.

Cantic. Oda o cant líric.

Cantic de la festa de la dedicació del Temple. Indica un fet historie que

dona motiu a la composició del Salm XXIX. Sobre aquest fet, els intér-

prets són en divergéncia : la inauguració del palau de David sobre el

Mont Sion (II Sm. V, ii); la purificació d'aquest mateix palau després

d'haver estat sollat per Absalom (II Sm. XX, 3); la tria i consagració

del lloc d'empla^ament del futur Temple (I Par. XXI, é i XXII, i).

D'altres hi veuen una destinació del Salm a la festa de la Dedicació.

Maskil. Una altra denominació indesxifrable. Interpretacions diverses :

meditació, poema exhortatiu, d'inteHigéncia, etc. També el deixem in-

traduit.

Per a rememhranga. Segons alguns, Salm compost com a memorial deis

esdeveniments que hi són descrits, o per despertar en Déu el record del

salmista suplicant; segons altres, més probablement, és una indicació

litúrgica que destinava el Salm a ésser cantat en oferir un sacrifici espe-

cial, l'anomenat 'a^karah, adre^at a la memoria i Uoanga de Déu.

A Iditun. Dedicació al mestre de chor d'aquest nom que, amb Asaf i

Heman, era un deis tres grans cantors del Tabernacle, quan David reforma

el cuite del Santuari (I Par. XVI, 41 sq. ; XXX i sq.; II Par. V, 12;

XXXV, 15).

Cantic d'amor. Epitalami, en ocasió d'unes noces reíais.

Per al dia deldissahte. A cantar en el cuite públic del dissabte.

Lloanca. Cant de lloanga a Déu.

Cantic de les ascensions. Títol de quinze Salms seguits (CXIX-CXXXIII).
El sol fet d'haver-ne estat donades quatre interpretacions principáis de-

mostrala seva obscuritat. Una interpretació vol que siguin cants de retorn

de l'exili babilónic, cami de pujada ádhuc material; notots aquests Salms

s'hi acomoden. Una altra sosté que eren cants de pelegrinatge, per ais

tres que havien de fer anualment els israelites a Jerusalem, cami també de

pujada des de tots els indrets de Terra Santa; només dos d'ells (CXXI i

CXXXII) s'adiuen amb aquesta interpretació. Una tercera, la talmúdica,

diu que eren destináis a ésser cantats tot pujant els quinze esglaons en se-

J
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micercle deis atris del Temple durant la festa deis Tabernacles
;

aquesta

opinió aplegá per temps la majoria deis sufragis. Modernament n'ha

aplegats també molts una de nova, segons la qual és una expressió lite-

rária referent a l'estructura gradual d'aquests cántics, que procedeixen

per ascensions rítmiques de les paraules i els pensaments : una senténcia

és repetida després, afegint-hi altres mots que li donen major intensitat.

L'análisi d'aquests quinze Salms mostra, si més no, que en tots ells s'acom-

pleix més o menys aquest bell fenomen literari.

Amb la tonada de «Morí peí fill», de «La cérvola de Vaurora», del «Co-

lom silencios en la llunyania», de «No destrueixis», deis «Trepitjadors», del

(íLliri de la Ihi», deis «Lliris». Anotacions musicals, no sempre clares,

que indiquen que el Salm havia d'ésser cantat amb la tonada d'una can^ó

llavors coneguda de tothom, i que comen^ava amb aquelles paraules o duia

aquell titol. Q.uant a la notació «Els lliris», alguns suposen, amb no

gaire probabilitat, que es referia a uns Instruments de música que tenien

aquella forma. Entre aqüestes indicacions de tonada, n'hi ha una d'indes-

xifrable : Mahalat, que alguns interpreten : en to suau, el nostre mesto,

Molts Salms, en fi, porten al titol el nom de l'autor : de David, deis filis

de Coré, d'Asaf, de Salomó, de Moisés, d'Eman Ezrahita, d'Heman.

Quant a l'autoritat d'aquests titols, quan es troben ensems en el text

hebreu i en les versions antigües, és demostrada superior a tota objecció

peí fet que Uur alta antiguitat els féu sovint incomprensibles ádhuc ais

mateixos traductors en grec, tanmateix jueus; són, dones, testimonis

d'una tradició antiquissima, que no es podría rebutjar sense una gran

temeritat.

El Saltiri no té, dones, un sol autor, com sostingueren endebades per

molt de temps els qui el cregueren tot de David. Aquest gran rei i profeta

és certament l'autor deis 73 Salms que li atribueixen els titols de l'original

hebreu; quinze més li són atribuits per titols afegits per la versió grega

alexanirina que, per ésser poats en tradicions hebrees, ofereixen un tes-

timoniatge historie ben accepíable. Es probable que alguns Salms despro-

veits de titol, com el II, siguin també de David, co que portarla a més de

90, o sia a més de la meitat, els Salms deguts al Rei-Profeta. Els altres

autors, sempre segons els titols, són : Asaf, o descendents seus, de dotze ;

els filis de Coré, o Coreites, de dotze més; Salomó, de dos; Moisés, Re-

man i Etan d'un cadascun. Les poques o moltes notes biográfiques que

es poden donar sobre aquests poetes sagrats van en les notes generáis deis

Salms respectius. Els Salms anomenats orfes, o sia sense indicació d'autor

en el titol, són 49, perbé que d'alguns d'ells, com hem dit, és quasi cert

que son davidics.
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Segons aquesta recensió d'autors, l'época en qué foren escrits els Salms

s'estén des de Moisés (entorn del 1500 abans de Jesucrist) al retorn del

captiveri babilónic, época d'Esdras i Nehemias (450 abans de Jesucrist),

o sia un conjunt de mil anys. El període en qué llur composició fou més

intensa és el de David, devers el 1050 abans de Jesucrist.

II

El contingut

El tema general de tot el Saltiri és Déu i l'home en fac de Déu.

Aquests poemes són, per aixó, el testimoni més fefaent de la concepció

religiosa i moral deis hebreus. Déu hi és absolutament, gosaríem dir

intensament personal, a tal punt que per expressar els seus sentiments,

els salmistes recorren moltes vegades a antropomorfismes que semblaran

aventurats ais qui no s'hagin fet capacos, llegint i meditant la Biblia,

de la idea rigorosament espiritual que aquell poblé tenia de la divini-

tat. Déu és l'Omnipotent, el qui ha creat i afai^onat el cel i la térra i tot

el que contenen; el Provident que bo governa tot; l'Omniscient que ho

coneix tot, fins els nostres pensaments més íntims ; l'Immens que ho om-
ple tot, talment que és impossible d'anar enlloc on hom s'oculti de la

seva preséncia; l'Etern, per al qual mil anys — és a dir una época llar-

guissima i ádhuc la durada del món — són com el dia d'ahir, que ja ha

passat; l'Immutable, que resta sempre igual mentre tots els altres éssers

canvien i envelleixen com un vestit. Fins aquí, la idea de Déu pot con-

venir amb la que tenien els altres pobles o, si tant no, no conté cap

element que els altres pobles no haguessin pogut descobrir. Pero, a més,

idea peculiar d'Israel, Déu és bo i estima tot el que ha creat, té cura

paternal de totes les seves criatures, fins, i ádhuc preferentment, de les

més petites, ama sobretot l'home, imatge seva sobre la térra; i si l'home

té confianza en EU i li és fidel, el guarda com la niñeta del seu ull, el de-

fensa contra tots els enemics, el salva de tots els perills i li dona el ben-

estar, la longevitat i una llarga descendéncia.

La fisiología ingénua deis hebreus localitzava el pensament en el cor i

les sensacions i emocions en els ronyons. Llur llenguatge plástic aimava

anomenar les funcions pels seus órgans : els Uavis són la páranla, com
també ho són la boca, la Uengua, la gola; el brac és la forga operant;
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la má és Thabilitat, la beneficéncia i la maleficéncia, segons que obri

damunt d'atnics o d'enemics ; el greix és el símbol de la insensibilitat

moral; els corns ho són de la for^a del brau, imatge que s'aplica també

a l'home.

Aquest home és el que els Salms posen davant de Déu. La relació de

l'ésser feble i efímer amb TOmnipotent i Etern no pot ésser sinó la depen-

déncia absoluta, i aixó en totes les religions que mereixen aquest nom;
pero atés que en la religió d'Israel Déu estima l'home i li imposa una Ilei

per salvar-lo, els sentiments de confianza, de fidelitat i d'amor, la súplica

esperancada i la demanda de cleméncia i, si cal, de perdó, brollen tot

d'una.

Tots els Salms són ací.

Pero aqüestes pregarles religioses nasqueren en un poblé que tenia

contreta una alianza amb Déu, en virtut de la qual Déu elegía aquell

poblé i Terigia en teocrácia, atorgant-li una Ilei religiosa, moral i política

i comprometent-se, si li era fidel, a fer-lo prósper, a donar-li la victoria

sobre tots els seus enemics i a fer eixir d'ell el Salvador promés al món en

els més antics oracles. Aquest Salvador, l'Ungit per exceliéncia, el Mes-

sias, descendent de la dinastía reial d'Israel, la davidica, escamparía el

cuite del ver Déu per tota la térra i la centraría tota entorn d'Israel, esde-

vingut metrópolis espiritual de tota la humanitat.

Aixó comportava l'establiment d'un Santuari i d'una Ciutat santa, on es

refugiaría mentrestant el cuite del Déu únic i es guardaría incontaminada

la gran prometenca messíáníca. Religió i patriotisme es vénen aíxi quasi

a confondre a Israel, com, altrament, en tots els pobles de l'antiguitat,

només que a Israel aquesta fusió tenia una transcendéncia universal i his-

tórica (la futura extensió del reialme del ver Déu a tot el món) que no

tenia ni podia teñir en cap més poblé.

La relació entre Déu i l'home, tema constant del Saltirí, és sempre

establerta dintre aquest pacte teocrátic, que té una ressonáncia natural, per

no dír una reproducció, en la consciéncia de cadascun deis filis d'Israel.

Cada ánima tenia una alianza amb Déu; el recurs a EU en tots els perills,

la demanda de perdó després del pecat, la súplica d'auxili contra els ene-

míes es feien sempre dintre l'ambíent del pacte teocrátic, no direm en

virtut d'un dret estríete, peró si amb una confianza absoluta, fundada

en el mateíx pacte, nascut de la benvolen^a de Déu envers el poblé israe-

lita. Aixó explica la forta proporció de Telement históric en el Saltirí.

Cada fct de la história d'Israel ve a ésser una confirmació o una conse-

qüéncía del pacte. Les victóries són degudes a la fidelitat al pacte, les

derrotes són cástígs de la ínfidelítat, i els salmistes es complanen a recor-
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dar-Ies per tal d'inspirar confianza en l'adversitat i exhortar a la fidelitat

envers el Déu veritable.

Tres altres elements neixen d'aquest tema únic : la fidelitat al Déu

vivent comportava una guerra a mort contra els falsos déus, que eren les

divinitats deis pobles gentils. Aquests déus falsos de vegades són men3^s-

preats com a inexistents, expressions de la vanitat o del no-res, en contra-

posició al Déu d'Israel que, a diferéncia deis deis altres pobles, tenia un

nom propi, a més del nom comú de Déu : s'anomenava Jahvé, que vol dir

El quí es, l'Ésser en si mateix, l'Ésser subsistent i dones infinit, per tal

com abasta tota la perfecció que pot ésser compresa sota la denominació

universalissima d'ésser. Aquest Nom sagrat fou revelat per Déu mateix a

Moisés des de l'esbarzer flamejant, i els israelites li tenien tanta reveréncia,

que no gosaven pronunciar- lo mai. Deien d Senyor (Adonai), o Déu

(Elohim, nom comú). Pero altres vegades els Salms atribueixen ais fal-

sos déus una existéncia, puix que diuen que el Déu d'Israel domina sobre

ells i que ells han de prosternar-se-li, referéncia evident ais cuites demo-

níacs a qué moltes vegades es reduíen les religions idolátriques.

Un segon element poétic broUant naturalment del tema general del

Saltiri és el cósmic. La Natura considerada, no solament com a obra de

Déu, sino com a manifestació del seu poder i del seu amor, té una gran

part en aquests poemes sacres. Un fort motiu de confianca en Déu és la

seva omnipotencia; els salmistes la invoquen sovint i confien en el Senyor

que ha fet el cel i la térra, que domina els elements més poderosos, que

per deslliurar el seu poblé ha migpartit la mar, ha deturat el curs deis rius

i ha desencadenat la tempesta. Belles descripcions neixen d'aquest tema

quasi constant, per exemple les del Salm CVI. L'antropomorfisme brolla

naturalment en una imaginació oriental posada a poetitzar sobre aquest

assumpte : el tro és la veu de Déu, els núvols formen el seu dosser, el

llamp és la guspira de la seva indignado, el vent — esperit de les tem-

pestes — és el vehicle sobre qué cavalca, o el missatger de les seves ordres,

la tempesta és el pas de Déu, la distancia de Llevant a Ponent és una feble

imatge de la seva grandesa i fins de la seva misericordia. L'home se sent

també simbolitzat i ajudat pels fenómens naturals : les ombres que s'allar-

guen en davallar el sol ponent són la imatge de l'angoixa creixent que

mena a la nit de la mort; la velocilat amb qué els raigs del sol ixent

envaeixen l'horitzó figura el desig de l'home d'evadir-se cap a regions

llunyanes; el mussol solitari entre ruines simbolitza la seva tristesa; la

revinguda deis torrents a la primavera és una bella imatge de l'alegria que

ve després del pas de la tribulació ; l'ovella que s'esgarria, el moltó dut al

sacrifici, l'arbre que creix vora les aigües, el boíl que el vent s'enduu en



38 NOTÍCIA PRELIMINAR

la batuda, etc., són altres tantes imatges de les diverses situacions de

rhome sobre la térra. Les operacions de la guerra, de l'agricultura, del

pasturatge, de la navegació i d'altres activitats humanes venen a enriquir

la imatgeria cósmica d'aquests poemes.

No seria possible que la religió no fos la primera font d'inspiració

d'uns poemes sagrats nascuts de l'únic poblé que l'ha identificada legíti-

mament amb el patriotisme. Les cerimónies del cuite mosaic surten

sovint a enflairar aquests himnes, molts deis quals tenien una destinació

litúrgica. Els sacrificis de tota mena, les actituds deprecants, els pelegri-

natges, les festivitats, els Instruments del cuite i de la música que el

realcaven i, cosa singular en aquells temps, el cuite intern posat com a

superior a totes les actituds i cerimónies externes, constitueixen el fons

general d'on brollen sempre seguit imatges i emocions literalment sa-

grades.

A completar aquest fons venia l'escatologia hebraica. La vida d'ultra-

tomba era per ais hebreus, no sois una créenla ferma, sinó un motiu

poderos per a augmentar la basarda produída per la idea de la mort.

L'ánima sobrevivía certament, pero afligida per la pérdua de la llum del

dia i de la companyia deis vius. Aquesta vida es passava en un indret

subterrani, tenebrós, que tenia diverses denominacions : la Fosca, la Tene-

bra, TAbisme, el lloc del silenci, de l'oblit, en fi l'infern, el Xeol, que

nosaltres hem traduit per Llimh, permetent-nos de posar al singular una

páranla ben coneguda de la nostra gent. L'horror que inspirava la idea

de baixar-hi encomana extremituds esglaioses a moltes estrofes d'aquests

poemes. El poeta demana a Déu d'allargar-li la vida, fent-li present la

impossibilitat en qué es trobará baix al Llimb de lloar-lo. El desig de

la longevitat, un deis més intensos de la gent israelita, tenia aquest origen.

Alguna vegada, tanmateix — vegeu el final del Salm XV— apunta tími-

dament l'esperan^a de fruir en l'altra vida de la preséncia de Déu i de la

joia de veure'l. Déu arrencará l'ánima bona del Xeol, on deixará els peca-

dors, bella anticipació de l'escatologia cristiana que s'anirá aclarint a poc

a poc fins a la seva revelació plena per Jesucrist.

Un ter^ element, en fi, el més imporiant, resultant del tema deis Salms

i de l'element históric i religiós d'on brollaren, és el messianisme. El

Messias, transcripció imperfecta de la páranla hebrea Meixiáh, que corres-

pon al grec XpLaxóq, al Uatí Unctus i al nostre Ufigit, havia d'ésser un rei

poderos (recordem que els principáis reis d'Israel foren consagrats amb

una uació d'oli) que s'havia de sotmetre tota la térra i l'havia de portar

tota al cuite del Déu veritable, el Déu d'Israel. Aquest rei havia de sortir

de la nissaga de David, segons prometenca feta peí mateix Déu a aquest
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insigne fundador de la dinastia israelita, i havia d'estar en relació molt

estreta amb Déu. Home molt superior ais altres homes, la seva divinitat

no fou, o tot el més fou molt excepcionalment compresa i professada pels

fidels de l'Antic Testament, per bé que en el Saltiri se'n trobin ja besllums

ben reveladores que s'aniran aclarint després, majorment en Isaías, on la

revelació d'aquesta veritat és ja ben explícita.

El seu reialme és descrit com un reialme de pau, de justicia, de protec-

ció ais humils, de redempció i salut espiritual de tots els homes, elevats a

una nova exceHéncia peí cuite del Déu veritable. Per aixó la idea mes-

siánica va íntimament unida, si no li és idéntica, amb la de l'establiment

del reialme universal de Déu, que tindrá la seva incoació imperfecta en

aquesta vida i la seva consumació en perfecció en l'altra.

Una idea tan consubstancial amb la religió i fins amb Texisténcia polí-

tica d'Israel no podia deixar d'ocupar un lloc, si no predominant, almenys

molt important en el Saltiri, més que més tenint en compte que David,

el gran impulsor d'aquest génere literari i el seu autor més copiós, fou el

fundador de la dinastia que podriera anomenar messiánica i havia rebut

de Déu una de les grans prometences, lligada ja concretament a la seva

nissaga.

El lector veurá com l'anhel de l'extensió del cuite del Déu d'Israel a

tots els pobles i la previsió en profecía de la seva realització és una de les

idees básiques del Saltiri, la que brolla potser més vegades del fons reli-

giós i patriótic d'aquests poemes. Per aixó podriera parlar d'un messia-

nisrae difús en tota l'extensió d'aquest Uibre incomparable, que si no és

tot de David, en porta l'empremta en aquesta tébia claror messiánica difosa

en tot ell, i la influencia en totes les seves peces.

A part d'aquest messianisme difús, podem assenyalar nombre de Salms

generalment, molts d'ells unánimement, reconeguts com a messiánics.

Peró cal fer una distinció entre els que mereixen aquest nom. Alguns ho

són literalment, o directament, per tal com el personatge de qui parlen

proféticament no pot ser altre que el Messias. Tal són els següents : II,

XXI, XLIV, LXXI, CIX i quasi certaraent també el IV i el LXVIII.

D'altres ho són típicament, o indirectament, per tal com es refereixen

directament a un personatge históric distint del Messias, peró que una

misteriosa perspectiva profética eleva a tipus del Messias, fenomen molt

freqüent en l'Antic Testament, com veiérem ja en el Llibre d'Isaías. Déu,

inspirant els poetes sagrats, posava en llurs paraules una transcendéncia

profética de qué ni ells mateixos no eren necessáriament sabedors : a tra-

vés d'un personatge i d'uns fets immediats, relatava o descrivia un perso-

natge o uns fets futurs, deis quals els primers eren tipus anticipats. Nos-
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altres, coneixedors de la realitat així profetitzada, veiem el doble fons

historie i profétic molt millor que els contemporanis del poema, i potser

que el seu autor mateix. A aquesta categoría pertanyen els Salms VIII,

XVIII, XXXIV, XXXIX, XL, LXVII, LXXVII, XCVI, CI, CVIII,

CXVI i CXVII.

Inferiors a Déu i al Messias futur, pero superiors a la Natura i a l'home,*

surten sovint en els Salms altres éssers anomenats filis de Déu, i per damunt

de tots ells V Angel de Jahve, que no es pot dir que fos el mateix en tota la

Biblia. La denominació de fiU és en hebreu rica de significacions : filis

deis profetes vol dir deixebles deis profetes
; filis de la llum, els qui seguei-

xen la ruta iliuminada per la Llei de Déu; filis de la mort o de perdido, els

votats a la mort o a la damnació. En general, el mot fill, emprat en me-

táfora, vol dir pertanyent a una categoría. Els filis de Déu serán, dones,

uñs éssers íntimament lligats amb Déu, més propers a Ell, per Uur natura,

que rhome, que, per tal, teñen una exceUéncia espiritual i acompleixen

unes funcions que els fan semblants a Déu i ministres seus. Encarregats

per Déu de transmetre missatges a la térra, foren coneguts deis homes per

aqüestes missions, d'on vingué d'anomenar-los missatgers, enviats, ocyyeXoi

en grec, d'on el nostre mot d'ángels. Un d'ells, VAngel de Jahve, sigui o

no sempre el mateix, és més prop de Déu que els altres, porta els missat-

ges més importants, executa els cástigs més rigorosos i el representa en

actes solemnes, fins en teofanies, talmenr que per boca seva Déu parla

com si fos Ell mateix. En els Salms, trobem ja categories distintes d'a-

quests esperits purs: Potestats, Virtuts, Querubins, Serafins. Pero, mal-

grat la denominació de filis de Déu, i ádhuc de déus (nom donat també a

personatges elevats de la térra : reis i jutges), sempre són presentats com
a servents de Déu. Tota ombra de politeisme és estranya a aquests poe-

mes sacres, cas únic entre els pobles de l'antiguitat precristiana, majorment

els orientáis.

Les explicacions que precedeixen són suficients perqué el lector enten-

gui, sense altre aclariment, les següents denominacions que els comenta-

ristes donen a molts Salms, no prou adequades perqué es pugui parlar

d'una classificació : eucarístics, o d'acció de grácies (VIII, XVII, XVIII,

etc.), elegíacs (III, V, VII, etc.), didáctics (I, XLVIII, CXVIII, etc.),

histories (LXXVII, CIV, CV, etc.), profétics, etc. Alfahétics es diuen

uns Salms formats per senténcies no gaire connexes, cadascuna de les

quals comenca per una de les Uetres de l'alfabet hebreu, seguides per

ordre.



ELS SALMS 41

III

Text, forma literaria i versió

La dificultat major d'aquest treball no era la de la versió del text hebreu,

segons norma de la F. B. C, sinó la de la seva fixació crítica. El text he-

breu que posseim ara (anomenat masorétic per haver estat copiat i munit

de les vocals devers els segles vi i vii després de J. C. pels jueus masore-

tes), no está Iliure d'alteracions i dificultats sovint insolubles; per aixó

cal recorrer a les Ui^ons deis diversos manuscrits i a les versions antigües

que, davallant de textos hebreus més vells, bé que no sempre millors,

forca vegades suposen una Ilicó hebrea més fidel que la que podem
llegir ara.

Les principáis d'aquestes versions són la grega alexandrina dita deis

Setanta, feta a mitjan segle 11 abans de J. C. ; la versió grega deguda

a Aquila, de comengaments del segle 11 després de J. C, tan escrupolo-

sament literal, que deforma la llengua grega; la correcció de la versió

alexandrina feta més engá del segle 11 després de J. C. per Theodosion,

segons el text hebreu; la grega feta al mateix segle per Symmachus, molt

fidel a l'hebreu, pero en un grec corréete ; la siríaca anomenada Peixitio,

que alguns suposen feta el segle i abans de J. C. i d'altres retarden fins al

II després de J. C.
;
quant al text hebreu que representa, és molt menys

important que el de la grega alexandrina ; la versió aramea dita Targum,

feta sobre un text hebreu bastant acostat al masorétic, pero que, tot i aixó

i teñir sovint un carácter perifrástic, ofereix de vegades solucions excel-

lents, i la versió llatina de Sant Jeroni, anomenada per ell secundum He-

bracos^ feta vers l'any 391 després de J. C. que, malgrat la seva exceHéncia,

no pogué passar a l'ús litúrgic de l'Església. La Vulgata prescrita per

Pius V per a la recitació de l'Ofici divi és el resultat d'una correcció feta

a corre-cuita per Sant Jeroni de l'antiga Vetus Latina, la qual no era més

que una versió lit«ral de la grega alexandrina en el llati parlat en els pri-

mers segles de la nostra era, forca allunyat del clássic.

Ven^uda més o menys reeixidament aquesta diñcultat, se'ns plantejá el

problema del criteri a seguir en la nostra versió, altrament dit el de

donar-li una forma literária que, sense ésser infidel al carácter de la nostra

llengua, reproduís^com més exactament es pogués l'estil de l'original.

Els Salms foren escrits en vers. Atesa, pero, la gran distáncia de temps

a temps i de llengua a llengua, no té res de sorprenent que Uur versi-

ficació siguí molt diferent de la nostra. L'hebreu tenia versos o elements
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métrics de dues, de tres i de quatre síHabes accentuades. Pero, ultra l'ele-

ment métric, posseía un element poétic que podriem anomenar concep-

tual, consistent en un paraHelisme de conceptes : la idea o la imatge

expressada per un vers és represa, per analogía o per oposició, en el vers

següent, i de vegades en dos, ^o que dona un ritme d'idees ampie i pre-

gón com un onatge que accentua i fixa el ritme prosódic. Sembla que era

marcat per la música, amb picaments de mans i fins amb un brandeig

cadenciós del cap o del bust, com es pot veure encara en alguns jueus

d'avui dia.

En els Salms d'alguna extensió, els versos es repartien en estrofes, adés

del mateix nombre d'elements poétics, adés de nombre diferent. Una tor-

nada fixa (XLI i XLII) marcava de vegades clarament la divisió de les

estrofes. Altres vegades aquesta distribució és més difícil; no és estrany

que els intérprets hi discrepin.

Un altre element artístic deis Salms, pero aquest més misterios, és el

selah, páranla de significació obscura que es troba escrita com una indica-

ció darrera de certs versos. De vegades marca la divisió en estrofes, pero

no sempre. Els intérprets discrepen sobre el sentit d'aquesta indicació.

Uns hi veuen una acotació musical que invita els cantors a fer un forte, o

una elevació de les notes ; d'altres creuen que la invitació va ais assistents

perqué en aquell indret del cántic profereixin una Uoan^a a Déu, com sub-

ratllant amb Uur adhesió tal páranla del poema; d'altres, en fi, hi han vist

un descans. Així no és estrany que les versions del selah siguin diferents:

pausa, arpegi, elevació, etc. Davant d'aquesta incertitud, hem optat per

alleugerir la nostra versió d'aquestes acotacions que no dirien res al lector.

Quant ais dos ritmes, el métric i el conceptual, és evident que el segon

és més fácil de traduir que el primer. Ell ressurt prou visible en qualse-

vol triducció fidel, i el nostre lector el descobrirá scnse pena. Resta el rit-

me métric. Assentat com a indiscutible que una obra altament poética

com aquesta s'ha de traduir en vers (nosaltres la comencárem en prosa i

aviat ens convencérem de la impossibilitat de transvasar-hi l'emoció

poética primigénia), restava a decidir el sistema de versificació. L'opció

era entre tres solucions : imitar el ritme de l'original; fer prosa ritmada

— ara tant de moda des de Paul Claudel— sense subjecció a un nombre

fix de peus per cada vers o categoría de versos
;
adoptar la métrica acos-

tumada en la nostra poesia.

La primera solució topava amb dos inconvenients. Havíem de fer vio-

léncia a la nostra Uengua per plegar-la a una métrica que li és, més que

estranya, llunyana. Cada llcngua crea la seva métrica d'acord amb la

seva prosódia, i si és possible de traduir pensaments i imatges d'una lien-
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gua a una altra de molt diferent, traduir-hi els ritmes seria com forjar un

corser a caminar amb els andamis d'un camell. A més, una versificacíó

talment estranya a les habituds del lector dificilment trobaria cap resso-

náncia en la seva emotivitat. Aixi ho confirmen les provatures que se

n'han fet en altres llengües, exemplars de museu de formes perfectes — si

tant és que ho siguin— ,
pero fredes, exsangües. La solució claudeliana

era més temptadora, pero no s'alliberava totalment de cap de les dues

critiques anteriors : no s'ha fet encara prou treball en lanostra Uengua i en

el nostre públic per a adaptar-los a aquests ritmes nous, i no creiem que

una obra com aquesta sigui gens adient per a fer provatures. Per aixó, des-

prés d'alguna vaciHació, optárem per la métrica en ús en la nostra poesia.

Foques remarques sobre la nostra versificació. El vers més abundant

és l'hendecasiUab, el que creiem més bell ; amb ell alternen en menor

proporció els de set, vuit, nou i catorze síHabes, que quasi sempre dava-

llen d'un hendecasíUab o el preparen. Suposem que el lector deixa muda
la r final quan ho és en el llenguatge corrent: Senyó(r), adorá(r), dretu-

ré(r); no, quan no ho és : cor, mar, amor. Altrament, els versos no

resultarien. També ens adaptem a la pronuncia usual diftongant els grups

vocals ta, io, sobretot en siHaba final : na-ció, cién-cia, jus-ti-cia, pero des-,

fent el diftong quan la pronuncia corrent encara el desfá : mu-ni-ó, fun-

ci-ó, par-ti-ó ; ig\iúmQnt per-pe-tu-a. Desfer sempre aquests diftongs, com
aconsella la prosodia escolar, ens creava quasi dificultats insolubles. A
més, aquesta diftongació és una tendéncia irrefrenable de totes o les prin-

cipáis llengües romániques.

Quant al nom de Déu, suprimim del text la imitació fonética Jahvé del

nom propi de Déu en hebreu, com ja hem fet en altres volums de la

F. B. C, per ésser una páranla purament erudita, estranya a la nostra

llengua i incapac, per tal, de despertar cap sentiment en el lector catalá.

I emprem indistintament Déu i el Senyor, no sois perqué aquesta Ilibertat

facilita la versificació, ans també perqué totes dues denominacions són

justificades. En pocs casos una d'elles és forzosa, com també algún cop

l'Altissim, i no cal dir que llavors renunciem a aquesta Ilibertat. Pero

generalment l'hebreu diu Jahvé, el tetragrama inefable I H V H. Per

reveréncia al nom de Déu, els jueus s'abstenien i s'abstenen encara de

pronunciar-lo i el substituien per Adonai (el Senyor) i davant d'Adonai

per Elohim, el nom comú de Déu, aplicable també ais déus falsos, d'on

vingué que els autors de la versió grega alexandrina traduissin Kúptoc; i la

Vulgata llatina Dominus, el Senyor. Tant, dones, la usanza reverencial

deis jueus com la veneranda tradició greco-llatina justifiquen la denomina-

do el Senyor, al costat de Déu, abonat per l'original i per la lectura £/o¿íw.
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El léxic d'aquesta versió produirá segurament algunes sorpresas. Ens

autoritza a demanar indulgéncia la dificultat considerable d'una traducció

com aquesta, majorment si es fa en vers. Per eixir-nos d'alguns proble-

mes dificils, hem hagut d'haver goig d'arcaismes, de dialectalismes, i fins

algunes clares vegades hem recorregut al neologisme. Arcaismes com
per— complement directe — ^ — infinitiu (per sacrificis a oferirj, cascun^

per tal (per consegüent), la supressió de l'article entre l'indefinit tot i el

nom que afecta (totes obres seves), forma encara viva en expressions com

Tots Sants i en tots sentits ; dialectalismes com cordol, que es defineix tot

sol, donar escolta (fer bona acollen(;a a una demanda, proposta o pregunta)

i neologismes com cordretiirer, etc., s'acuUen a aquesta explicació.

Hem procurat fugir d'hebraismes inútils ; si alguns n'hem respectats, és

perqué contenen un element poétic oriental que es perdria en una traduc-

ció descolorida del simple concepte contingut; tanmateix alguns necessi-

ten explicació : ánima val moltes vegades per vida, gloria alguna vegada

per anima, igual com l'expressió ¡'única meva del Salm XXI, que hauria

estat pecat de traduir per Vánima meva; salut vol dir salvació o salvament.

En les notes, vers significa un vers del cátala, una ratUa de la versió, i

versicle o verset un element deis numerats amb xifres arábigues, que gene-

ralment coincideix amb el que hem anomenat més amunt element concep-

tual, o poetic, de l'original. Notem finalment que, d'acord amb els fins de

la F. B. C, hem fet una traducció rigorosa de l'hebreu, excloent tot

arranjament per via d'abreujament, supressió de repeticions o ampliació

parafrástica, recursos que haurien facilitat la tasca de la versificació ; la

quil cosa explica la preséncia de no pocs versos durs que la nostra escassa

habilitat no ha reeixit a evitar.

Escrits amb inspiració altament religiosa i destinats per la Providéncia

a esdevenir fórmules sagrades d'oració per a tota la humanitat, aquests

poemes no s'han de Uegir solament amb esperit de curiositat literária.

Per Uur corrent inspirat passa tota la divina economía de la salvació del

llinatge deis homes, i el fet d'haver estat compostos quan el coneixement

d'aquesta economía no havia atés encara prou clarament la transcendencia

eterna i la paresa espiritual del Cristianisme, els dóna una major tensió

poética. L'abast literal de les páranles s'atura quasi sempre en aquesta

vida; els perills a conjurar amb l'ajut de Déu amenacen la vida corporal;

la salvació desitjada no va gaires vegades, literalment, més enllá de la

raort; les benediccions demanades miren a la prosperitat d'aquesta vida,

a la loage\^itat, a una descendencia nombrosa i perpetua; malgrat l'aspi-
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ració constant a la universalitat del reialme de Déu, la bcnauranca i la

gloria són demanades per a un poblé. Peró, obra de l'Esperit inspirador,

aqüestes formules deprecatóries esdevenen turgents d'una saba celeste i

s'adapten perfectament a les supremes finalitats assenyalades a l'home per

la revelació cristiana. Una meravellosa simbologia (paraula sinónima en el

fons, sospitem, de poesia) iHumina les páranles d'aquests cántics de sen-

tits transcendents a les fites d'aquesta vida i d'aquesta térra. Israel és el

simbol de la humanitat regenerada en el Crist ; la mort corporal ho és de

la mort eterna; la longevitat, de la immortalitat futura; la Uarga descen-

dencia, de l'eficácia de la paraula i de l'acció salvadora de multituds ; el

mateix món material és transformat per aquesta Uum sobirana en un con-

junt harmonios de simbolismes elevadors de les criatures materials a la

categoría liuminosa de i'incorruptible ; la térra poblada de fidelitat figura

el cel; el sol figura Déu; l'arbre esponerós, el just; el vent simbolitza els

ángels
;
Testelada, els exércits del Déu Omnipotent.

Per aixó l'Església ha cscampat a profusió per la seva liturgia versicles

deis Salms, desbordants de sentit i tensos de llum interior, on la guspira

de l'esperit esclata al contacte de l'ánima religiosa amb aqüestes figura-

cions terrenes.

Restar a l'cscorca deis Salms és perdre'n la part millor, diríem més bé

tota llur veritat i bellesa. Cal Uegir-los amb el mateix esperit amb qué
'

foren fets i són recitáis per les ánimes despertes a les emocions de Déu.

Sois aleshores es penetra, a través de reixarreiment de la clofolla mate-

rial (repeticions, malediccions, antropologismes, etc.), el corrent intern de

saba divina, única que pot tornar la salut a l'home, a la pátria, a la huma-
nitat, Uiurada avui a la foUia deis qui han perdut el bé de la inteHigéncia.

Tant de bo que la lectura d'aquesta versió serveixi al nostre poblé, no

sois d'esplai literari, ans encara de nodriment i d'edificació espiritual i li

sigui confort i inspiració en la tasca de la seva cristianització, sempre

perfectible.

Garles Cardó, prev.

Lausanne, 26 defebrer del 1^40
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POSTSCRIPTUM

Cinc anys després d'acabat aquest treball, sorti la versió llatina del

Saltiri confeccionada sobre els textos origináis pels Professors de l'Institut

Biblic de Roma i proposada per 5. S. Pius XII ais dergues i religiosos

que desitgin una major comprensió deis Salms en la recitació de les hores

canóniques.

Aa-es: esie . eníment tan esperat ens obliga a revisar a fons la nostra

obra, tr.ziri t .:urDsament inédita. Ell ens donava resolt d'autoritat

—io:.¿ ;:^:quica i científica— el problema delafixació del text

de qué es parla més amunt; i era evident que, havent TEsglésia adoptat

oficialment un text hebreu fixat científicament, el deure més elemental

obligara a seguir-lo. Per aixó, tot just adquirida Tedició crítica de la nova

versió llatina, i després d'haver seguit un curs de crítica textual i exegesi

deis Salms de Teminent professor de la Universitat de Friburg de Suissa

P. van OuJenrijn, reemprenguérem la tasca de la versió, fent-la del text

hebreu tan autoritzadament establert.

N'ha sortit una versió quasi totalment nova, en la confecció de la qual

ens hem cenyit rígorosament al text establert, sacrificant-li no poques

vegades la fluldesa del vers
;
seguim també la divisió en estrofes adoptada

per rinstitut Biblic i la interpreució deis llocs difícils, llevat de casos

raríssims en qué una versió més literal ens donava una major emoció

poética o una forma líteráría més bella ; també alguna Ueugera dlvergén-

cia en aquest sentit ha estat deguda al fet de posseir la nostra llengua una

correspondéncia d'un mot hebreu que el Uati no posseeix. En notes

posem les variants més importants que presenta el text masorétic respecte

al nostre.

C. C.

Frihurg de Suissa, 7 de maig dd 1946
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M= Text dit masorétic, escrit pels jueus viasoretes els segles vi i vii

després de J. C.

LXX= Versió grega alexandrina.

Aq = Versió grega dita d'Aquila.

Sym = Versió grega de Symmachus.

Th = Versió grega de Theodosion.

S= Versió siríaca dita Peixitto.

r= Versió aramea dita Targum.

H¿= Versió llatina de Sant Jeroni «secundum Hebraeos».

Vg = Vulgata llatina sixto-clementina.

IB = Versió llatina de 1' Instituí Bíblic feta sobre el text hebrea novament

fixati publicada en 1945.





LLIBRE PRIMER

SALM I

Els dos camins
* Bénaurat Thome que no es guia

peí consell deis inics,

ni entra en el camí deis pecadors,

ni en congrés d'escarnidors s'asseu.

^Ans son delit és en la Ilei de Déu,

i medita sa Ilei de nit i dia.

^ EU és talment com un arbre plantat

vora els rius de les aigües,

que en la seva saó lleva el seu fruit,

i el seu fullatge no es mustiga

;

tot el que ell fa prospera.

*No pas així els inics, no pas així,

ans serán com el boíl que el vent escampa.

^Per tal no es tindran drets

els inics en judici

1, Pr.i, 22, — 2, Ps. cxviii, I, 97. — 3, Nm. XXIV, 6; Gn. XXXIX, 3, 23. — 4, lob xxi, 18; Ps. xxxiv, j; Is.

XXIX, j. — 5, Ps. V, j; Nah. i, 6.

1. — Per bé que sense títol que ho
indiqui, aquest Salm és certament de

David. Descriu amb belles comparan-
ees el camí deis justos i el deis inics,

per tal de mostrar que la felicitat només
es troba en el compliment de la Ilei

de Déu, idea general del Saltiri, al

qual aquest Salm serveix d'introducció.

2. — La Llei de Déu és tot el conjunt

deis preceptes continguts en els Llibres

Sants, i no solament en el Decáleg.
Medita sa llei de nit i día. Vegeu aquesta
recomanació en Dt., 6-7.

3. — A rOrient, país sequívol, hom
plantava els arbres fruiters vora deis

recs. Els corrents d'aigua simbolitzen

les grácies que el just rep de Déu.
4. — El segon no pas així, mancant

en M, és donat per LXX i Vg. S-'gueix

una bella imatge presa de l'esventament
del boíl a les eres, moltfreqüent en la

Biblia. Vegeu Ps. XXXIV, 5; Job, XXI,
18; Is. XXIX, 5.

5. — En el darrer judici, els justos

es tindran drets, prestos a anar a rebre

el premi; els inics cauran per térra al

4 - ANTIC THSTAMENT VII
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ni els pecadors en el consell deis justos.

Car del camí deis justos cura Déu,

i el camí deis inics fa mala fi.

SALM II

La unció i el poder del Messias

^¿Com és que s'arremoren les nacions

i que els pobles rumien vans designis?

^Se solleven els princeps de la térra

i els sobirans coHotgen tots ensems

contra el Senyor i contra el seu Ungit:

^ «
¡
Trenquem llurs vineles,

esbatem de nosaltres llurs cadenes ! »

*Aquell que seu damunt deis cels se'n riu,

el Senyor els en fa befes.

^Llavors els parla amb colera

i amb la seva furor els estordeix

:

® « Mes jo he establert mon Rei

sobre Sion, muntanya santa meva.»

6, Ps. XXVI, i8; Nah. i, 7; lo. x, 14. — 1, Act. iv, 25, 26. — 2, Ps. xux, 7; lo. i, 41. — 4, Ps. xxxvi. 13.

pes de llurs pecats, com la palla des- 2. — S¿ solleveii. En actitud de rep-

presa de l'esventada del gra. Així s'es- te o desafiament arrogant.— CoHotgen.

tiblirá definitivament el reialme de Conspiren amb enraonies secretes.

—

Déu. Ungit. La paraula hebrea Aííj/xzrt/; (d'on

II. — Indubtablement de David, al ve el mot Messias) significa sinó-

qual és atribuít per la mateixa Biblia : nim de rei, per tal com la unció amb
Act. IV, 2^-26. Té una bella forma oli fou la cerimónia usada en l'entro-

dramática. Els reis pagans es revolten nització deis principáis reis d'Israel. El

tots ensems contra el regnat de Déu Messias és, dones, presentat com a rei

i del seu Ungit, o Messias, pero Déu d'Israel i, de resultes, de tot el món.
els increpa iradament, i el Messias els 3-4. — Noteu el ritme amb qué creix

recorda el decret diví que l'ha cons- la indignació de Déu, des del somriure

tituít Rei sobre els reis i els exhorta a menyspreatiu fins a la increpado més
retre-li obediencia. És, dones, directa- dura de páranla.

ment messiánic. 6. — Déu proclama la reialesa del

I. — Les nacions. Els pobles gentils, Messias.

—

Sobre Sion. El pujol conque-

en contraposició a Israel. rit per David ais jebuseus, on bastí la
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'Jo de Déu el decret proclamaré;

Déu m'ha dit : « Tu ets mon Fill,

Jo, avui, t'he engendrat ; demana

et daré les nacions en heretatge

i en possessió les fites de la térra.

^ Tu les governarás amb verga férria,

com vas de terrissaire les romprás.»

^^Ara, dones, reis, poseu enteniment;

escarmenteu els qui regiu la térra.

^^Serviu ben temorosos

el Senyor i exulten en honor d'EU,

^^homenatge reteu-li tremolosos,

no sia que Ell s'encolereixi

i vosaltres periu en el camí

quan tot d'una sa cólera s'encengui.

Benaurats els qui en Ell cerquen refugi.

7, Mt.ni, 17; Act xiir, 33; Hbr. I, j,— 8, Ps. Lxxi, 8.-9, Apc. II, 27.-ll,Hbr. xii, 28; Phil. n, 12.—
12, Ps. VII, I,

Ciutat santa (II Sm. V, 7). Després hi

fou dutal'Arca i bastit el Temple. Molt
sovint en els Llibres Sants designa la

ciutat de Jerusalem.

7. — Molts exegetes han vist en

aqüestes paraules una afirmació explí-

cita de la divinitat del furur Messias;

d'altres l'hi veuen sois implícita; d'al-

tres, en fi, no hi troben ni Tuna ni l'altra,

per tal com el qualificatiu de Fill de

Déu, en l'Antic Testament, és comu-
nament aplicat a éssers o personatges

d'alta categoría: ais ángels (Job, I, 6;

11, i; Ps. LXXXIII, I), ais reis (II Sm.
VII, 14; Ps. LXXXVIII, 28), ais jutges

(Ps. LXXXI, 6) i fins a tot el poblé jueu

(Ex. IV, 22; Jer. XXXI, 9); en aquesta

interpretacíó, la páranla avui no signi-

ficaría, com tants hi veuen, el moment
perpetu de Teternitat, sinó el día en
qué Jahvé proclama rei el Messias: jo,

avui, fent-te rei, t'he fet fill meu. Es
ciar que realment aquestdia és Teterni-

tat, puix que el Messias és Fill natural

de Déu. Tanmateix la revelació d'a-

questa divinitat es troba més explícita

en altres Uocs de l'Antic Testament.
8. — Com a Fill de Déu, el Messias

estén per tota la térra la seva reialesa,

l'exercici de la qual obtindrá a una sim-

ple demanda seva : Demana i el daré

9. — Verga férria. Segons alguns,

una maga de ferro com la que tenien

els reis d'Egipte i els siro-babilónics

per a colpir llurs enemics. Símbol, en

tot cas, del poder irresistible del Messias

contra els enemics del reialme de Déu
11. — / exulten en honor d'EU. M

:

exulten; LXX: exulteu-li, go és en ho-
nor d'EU. A més M diu, transposant el

punt : exulten amb temor.

12. — Homenatge reteu-li. Text in-

inteHigible en M, que traduim segons

IB. Altres interpretacions : Adoren
en purésa (Hi), besen la purésa (LXX),
d'on ve la interpretacíó de Vg appre-

hendite disciplinam: besen el fill; d'altres

han proposat beseu-U els peus.
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SALM III

COXFIANCA EN DÉü ENMIG DELS PERILLS

^Salm. De David fugint davant d'Absalom, el seu fill.

-Que nombrosos, Senyor, els qui em destrenyen

!

Quants els qui s'insurgeixen contra mi

!

^ Molts els qui diuen de ránima meva

:

« Cap salvado per a ell prop de son Déu !»

*Mes Tu ets, Senyor, escut al meu entorn,

Tu ma gloria, Tu em fas alear la testa.

^ Vers el Senyor ma veu clamava

i Ell m'exoí de sa muntanya santa.

^Jo m'he colgat, jo m'he adormit

i despertat, perqué el Senyor em sosté.

'Grans multituds de pobles jo no temo

que tot voltant es posen contra mi.

^Al^a't, Senyor, desUiura'm, oh Déu meu.

Tu que els meus enemics

2;IIRg. XV, 12. — 3, II Rg. xvi, 8,-4, Gn, xv, i;Ps. xxvi, 6.-5, Ps. xxxiii, 4; Ps. 11, 6.-6, Ps. iv, 8.—
7, Ps. XXXVI, 39.

III.— David, fugint davant la perse- Déu l'havia abandonaten cástig del seu
cució del seu fill Absalom en revolta, adulteri amb Betsabé (II Sm. XVII,
del qual es compren que ni esmenti el i sq.)-

nom ni hi faci cap allusió personal, té 5. — La promptitud amb qué Déu li

tanta fe en la protecció de Déu al seu ha respost serapre que l'ha pregat és

elegit, que dorm i es despena tranquil per a David un motiu de gran confian-

i compon aquesta oració matinal. So- ca. — Sa muntanya santa. El pujol de

bre aquesta revolta, vegeu II Sm. XV- Sion.

XVIII.
^

8.— Tu que els meus enemics. Altre

1. — És el primer Salm que duu un motiu de confiancatret de l'experiéncia

títol. Sobre aquests títols i llurs indica- de la seva vida passada.

—

Has romputles

cions, vegeu la Noticia preliminar, pá- dents deis malfactors. Els seus enemics
gines 32-34. eren assimilats a les feres, a les quals

2. — La rebeHió era quasi universal. trencaven les dents perqué no pogues-

3 .—Els enemics de David creien que sin fer mal.
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has percudit a les maixelles,

Tu que has romput les dents deis malfactors.

^En el Senyor la salvació,

sobre el teu poblé ta benedicció.

SALM IV

La coNHANgA joiosA EN DÉu. Oració del matí

^ Al mestre de chor. Per a instruments de corda. Salm. De David.

^Respon quan clamo, oh Déu de ma justicia,

Tu que en l'angoixa em fores solacivol

;

ten pietat de mi i escolta ma preguera.

^Homes: ¿fins quan sereu feixucs de cor?

¿Per qué estimen la vanitat

i cerquen la mentida?

*Sapigueu que el Senyor

ha fet per EU egregi el piados,

que Déu m'escolta quan vers ell jo clamo.

^Tremiu, mes no pequen,

9, Ps. xxxvr, 39.-5, Eph. iv, 26; Ps. lxiii, 6.

IV.— Salm compost per David, pro-

bablement en les mateixes circums-

táncies que l'antenor. És l'oració del

vespre d'un innocent perseguir, que
posa tota la seva confianza en Déu.

2.

—

Déu de ma justicia. De ma justa

causa, que em dona dret a la teva pro-

tecció.

^.-Homes. Literalment filis de harons,

homes d'alta categoría que acabdillaven

la revolta. —¿Sereu feixucs de cor? Aixi

LXX i Vg. El text de M és dubtós.

D'altres interpreten : será la nieva gloria

afdixügada?, o bé: ¿la meva gloria será

u i ultratgepervosdltres ? Són anomenats
feixucs de cor els rebecs a acceptar la

veritat o practicar el bé. — La mentida.

Les mentides que escampaven contra
David. Vegeu II Sm. XV, 2 sq.

4. — El Senyor ha fet per Ell egregi

el piados. M : Déu s'ha elegit un piados;

correcció de molts manuscrits de LXX
i Vg.

5.— Tremtu, mes no pequeu. Sembla
significar el reconeixement del dret deis

seus súbdits a esgarrifar-se deis pecats

del sobirá (recordem l'adulteri amb
Betsabé), pero no el de rebeHar-se.

Exhortació semblant en les paraules

següents: reflexionen de nit sobre el

cas del meu pecat, pero serveu el si-

lenci.
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consireu cor endins

damunt de vostres Hits i feu silenci.

^Oferiu sacrificis de justicia

i confien en Déu.

'Són molts que diuen : «¿Qui ens mostrará el bé?

»

Al^a damunt nosaltres, oti Senyor,

la claror de ta fac.

^Tu més joia has posat en el meu cor

que quan ells van abundosos

de llurs forments i de llurs mostos.

^Jo em colgó i tot seguit m'adormo en pau,

car Tu, Senyor,

Tu sol m'assentes en asseguranca.

SALM V

Pregaría matinal del jüst persegüit

^Al mestre de chor. Per a fiantes. Salm. De David.

^Dóna escolta, Senyor, a mes páranles,

atén al meu sospir.

^Para esment a la ven de ma pregarla,

oh Rei meu i Déu meu.

6, Dt. xxxni,i9; Ps. l,

3; Ps. Lxiv, 2.

6-7.

—

Son molts que diuen... Aqüestes

paraules es poden interpretar com a

dites, o pels enemics de David, o pels

seus amics ; en tots dos casos expres-

sen la impaciencia per a veure el triomf

de la propia causa. David els opo-

sa la joia que li dona ja actualment

la seva absoluta confianca en Déu.

—

De llurs forments i de llurs mostos.

Era proverbial la joia fressosa de les

segues i les veremes abundants. Ve-

XXX, 16; Ps. LXXIX, 3, 7,19.-8, Is. IX, 3.-9, Ps. III, S'~3, Ps. LXXXIII,

geu Is. IX, 3; Ir. XLVIII, 35.

9. — Cap mostra tan gran de traquil-

litat d'esperit com adormir-se tot d'una
que un es colga.

V. — Salm del mati, compost per

David en disposar-se a anar al Santuari

per al sacrifici matinal. Pertany molt
probablement al temps en qué es co-

vava la revolta d'Absalom; segons d'al-

tres, al de la persecució de Saül.
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*Car a Tu prec, Senyor, i de bon matí

Tu sents la meva veu.

De bon matí t'exposo ma pregaría

í resto en l'esperanca.

^Perqué Tu no ets un Déu

que prengui complaen^a en la maldat;

no troba estatge prop de Tu el dolent,

^els ínícs no es tíndran davant tos ulls.

Tots els qui fan la íníquítat odies,

*^Tu fas perdre els qui díuen la mentida

;

el Senyor té en avorríment

el baró sanguinarí i fraudulent.

^Mes jo per la grandesa

de ta bondat penetraré en ta casa,

en ton sant temple jo em prosternaré

en ta temor,

^Senyor.

Mena'm dins ta justicia

per causa deis qui em vexen;

aplaneix a ma fac la teva via.

Car no hi ha en boca d'ells sinceritat

:

llur cor, ordit de dolenties

;

la gola llur és un sepulcre obert,

llurs llengües llagotegen.

^^Castiga'ls, oh Senyor,

falleixin llurs designis

;

4, Ps. Lxxxvii, 1 5. —7, Ps. IV, 2; Ps. Liv, 28.— 8, ni Rg. VIH, 29, 30. — 10, Rom. iii, 16.

5.

—

Prop de Tu. En el Santuari, que tuari on es guardava el tabernacle de

els dolents no freqüentaven. L'hospi- Moisés, primer a Silo, després a Sion.

talitat era la millor mostra d'amistat 10. —En boca d'ells. M: en boca d'eJJ;

entre els orientáis. correcció de LXX i Hi.

8.

—

Penetraré en ta casa. Al revés 11.— Les iraprecacions tirades ací

deis dolents, que no hi són admesos i en altres llocs nombrosos de l'A. T.
(vers. 5). Essent aquest salm de Da- contra els inics no poden ésser ben en-

vid, no es pot referir al Temple, cons- teses si no es té en compte que aquells

truit peí seu fill Salomó, sinó al San- pecadors, essent enemics d'Israel i deis
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per la gran munió de llurs malfets,

llenca'ls, puix que es rebelien contra Tu.

^-I exultin tots aquells que en Tu s'acullen,

esclatin sempre més en crits de joia.

Sigue'ls abric, i en Tu jubilin

els qui amen el teu nom.

Perqué el just, oh Senyor, Tu el beneeixes,

com d'un escut, de benvolen^a el voltes.

SALM VI

Plany de penitencia

^Al mestre de chor. Per a Instruments de corda. Sobre l'octava.

Salm. De David.

^Senyor, no em reptis en la teva ira,

ni em castiguis en ton arborament.

^ Compadeix-te de mi, que sóc llanguent

;

Senyor, vulgues guarir-me,

car aterrits són els meus ossos,

*fora mida aterrida la meva ánima;

mes Tu, Senyor, ¿fins quan?

13, Ps. XXVII, 2.— 2, Ps. XXXVII, i; Ir. x, 24.— 4, Ps. lxxxix, 13.

seus reís ungits de Déu, ho eren de

Déu mateix, i per aixó veritables sacrí-

legs. El salmista, a més, era rei, mu-
ñir, per tant, de poder coercitiu. Sant
Agustí diu que no són desigs, sino pro-

fecies deis cástigs que cauran damunt
els rebels a Déu.

\2. — El teu nom. El nom de Déu,
en molts llocs bíbücs, representa la

seva natura i els seus atributs.

13. — Com d'un escut. No l'escut pe-

tit, dut peí brac esquerre i que només
protegía el bust, sino el llarg, que co-

bria tot el eos i era dut per un escuder.

Vegeul Sm. XVII, 7, 41.

VI. — Primer deis Salms dits peni-

tenciáis (VI, XXXI, XXXVII, L, Cí,

CXXIX i CXLIl), fou compost per
David després del seu adulteri, proba

-

blement al mateix temps que el Mise-
rere (L). És el clam d'un pecador pe-

nedit i castigat amb penes interiors i

persecucions, quasi certament les ma-
teixes que motivaren els Salms ante-

riors.

2. — No refusa el cástig paternal,

sinó la reprovació de l'impenitent.

4. —¿Fins quan? Supleixi's: em cas-

tigarás implacable, refusant d'exoir-me.
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^ Torna, Senyor, i deslliura la meva ánima,

salva'm per ta clemencia.

^Car en la mort no hi ha record de Tu,

¿i qui en el Llimb et Iloa?

' Capolat só del meu gemir,

nit rera nit regó de plors mon jac

i ma espona de llágrimes amaro.

^ Cegallós de tristesa és el meu ull,

s'ha revellit de tants que Tafligeixen.

^Ben lluny de mi tots els qui feu el mal

!

Déu ha sentit la veu de ma complanta.

^^Ha escoltat el Senyor la meva súplica,

Déu ha acollit mon prec.

Confosos tots i fortament torbats

siguin mos enemics, tornin enrera

i en un instant siguin confosos.

SALM VII

Pregaría del calumniat

' Complanta de David, que canta al Senyor a causa de Cus ben-

jannnita.

6, Ps. XXIX, 9; Ps. Lxxxvii, j, 10-12; Ps. cxiii, 17.— 8, Ps. XXX, 9.- 9, Mt. vii, 23; Mt. xxv, 41.

5. — Deslliura la meva ánima. Salva

la meva vida^ en perill mentre no hegui
el perdó.

6. — Les animes deis traspassats, se-

gons la creenca jueva, menaven en el

Llimb una vida trista i sópita. No era

possible que allí David lloés el Senyor
amb Salms ni cántics.

10. — Pie de fe en Teficácia del seu
prec, David increpa els seus enemics
que, ell perdonar, no podran afligir-lo

més.
VIL—Cant de David calumniat, que

la forta emoció del poeta torna un xic

inconnex.

I — Cus benjaminita. Unic lloc on
aquest nom és esmentat. Uns l'han

identificat amb Tetíop Semei (Cus en
hebreu vol dir etíop); vegeu II Sm. XVI,

5 sq. Sant Jeroni interpreta : Sobre ¡es

páranles de l'etiop. Més probablement
era un deis partidaris de Saül, tal volta

un servent seu, que calumniava David
de conspirador; vg. I Sm. XXII, 8;

XXIV, 9; XXVI, 19. Com quasi tots ells,

era de la tribu de Benjamí, la de Saül.
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^Senyor Déu méu, en Tu cerco refugi

;

salva'm de tots aquells que em persegueixen

i dóna'm deslliuranca,

^no sia cas que algú arrabassi

com un Ileó l'ánima meva

i l'esderni i no hi hagi qui la salvi.

^Senyor, Déu meu, si és que jo he fet tal cosa,

si iii ha en les meves mans dolenteria,

^si he tornat mal al meu amic

— jo que he salvat enemics meus injustos—

,

^encalci l'enemic Tánima meva,

l'hegui, i per térra trepitjant ma vida,

fins a la pols abati l'honra meva.

' Sorgeix, Senyor, en la teva ira,

dreca't contra la fúria deis qui em vexen;

surt per mi en el jui que convocares.

^L'assemblea deis pobles et circumdi,

seu sobre ella sobiranament.

^Déu jutja sobre els pobles:

jutja'm, Senyor, d'acord amb ma justicia

i segons la innocencia que hi ha en mi.

^^Cessi deis ávols la maldat,

i l'innocent referma,

Tu que, Déu just, cor i ronyons escrutes.

2, Ps. II, 12; Ps. XXX, I j. — 3, Ps. xux, 22.-4, II Rg. XVI, 7, 8; IFg. xxiv, ii.— 5, I Rg. xxiv, 7.-7, Ps.

xcni, 2; Ps. XXIV. 2j. — 9, Ps. xvii, 20. — 10, I Rg. xvi, 7; I Par. xxviii, 9; Ps. cxxxviii, i; Ir. xi, 20;
Ir. XVII, 10; Ir. XX, 12; Apc. ii, 23.

4-5. — Crims de qué l'acusaven els de fer el judici just, que sois a Tu et

calumniadors. Sobre la conducta de pertanv.

David envers Saül, vg. I Sm. XXIV, 8. — David desitja un judici solemne,

4 sq
;
XXVI, 8 sq. davant tots els pobles, que s'han de

5.
—Enemics vieus. "Si: el meu enemic; convéncer de la innocencia del futur

correcció de LXX i Hi. rei.

6. — Tan segur estava David de la 10.—Déu pot judicar justament per-

seva innocencia, que imprecava aquest qué coneix totes les intimitats de l'home.

mal, el més terrible per a un jueu, sobre El cor era cregut la seu deis pensa-

ell mateix, si era culpable. ments i de la voluntat; els ronyons, la

7.—En el jui que convocares. Per tal de les emocions sensibles.
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^^El meu escut és Déu,

el Salvador deis dreturers de cor

;

^^Déu és un jutge just,

és un Déu que amenaca cada dia.

Si hom no es converteix,

agusará Déu el seu glavi,

tesará l'arc i apuntará,

parará en contra d'ells armes mortíferes,

roents al foc fará les seves fletxes.

^^Ha concebut la iniquitat,

prenys de malicia, ell ha parit l'engany.

^^Ha excavat una fossa i l'ha afondida

i en la fossa que ha fet ell ha caigut.

^'Son malfet tornará sobre sa testa,

sa violencia baixará al seu cap.

^^Jo lloaré el Senyor per sa justicia,

al nom salmejaré de Déu altissim.

SALM VIII

Majestat de Déu i dignitat de l'home

^Al mestre de chor. Amb la tonada deis « Trepitjadors ». Salm.

De David.

Pr. XXVI, 27; Ecl., X, 8.-17, III Rg. 11, 32; Est. ix, a j.

que hom encenia abans de tirar-los.

15.— El pecat engendra ell mateix el

seu cástig.

16. — La mateixa idea sota una altra

metáfora; igualment al verset següent.

VIH. — Himne a la gloria de Déu
manifestada per la Creació, escrit per
David, segurament en una de les belles

nits de TOrient. L'home que hi és ce-

lebrat com a rei de l'Univers és el sortit

innocent de les mans de Déu, i més
própiament el Messias, al qual foren
aplicats alguns deis seus versets; vegeu
Mt. XXI, 14-16; I Cor. XV, 26-28;
Eph. I, 22 ; Heb. 6 sq.

I.

—

Els irepitjadors. El text de M és

13, Dt. XXXII, 41. -15, lob XV, 35: Is.ux, 4; lac. i, i J.-16,

1 1 .
—El meu escut és Déu. M : el meu

escut és en Déu; correcció de IB.

12. — Vn Déu que amenaca cada dia.

Déu espera pacientment, pero la seva

indignació davant del pecador impeni-

tent és constant.

13-14.—Déu és figurat com unguer-
rer ben armat que surt a castigar el

pecador. D'altres ho interpreten com a

dit del mateix adversari, que es disposa

a matar.

13.— Si hom no es converteix. Imper-

sonal de sentit universal.

14 —Roents al foc. Els dardells que
llancaven els guerrers eren sovint

empeguntats de matéries inflamables,
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^ Oh Déu, oh Senyor nostre,

que és magnífic ton nom sobre tota la térra

!

Tu que ta gloria eleves sobre els cels

!

•^De la boca deis nins i els nodrissons

t'has preparat una Uoanca

contra els teus enemics,

per fer callar l'advers i Távid de venjanga.

'^Quan jo veig els teus cels, que han fet tos dits,

la lluna i els estéis que Tu hi fixares...

^¿rhome qué és perqué en guardis esment,

i el fill de l'home perqué en prenguis cura?

Tu l'has fet no gaire menys que els ángels,

l'has coronat de gloria i d'honoranca,

Mi has fet senyorejar les obres de tes mans,

tota cosa has posat sota els seus peus,

^ les ovelles ensems amb tots els bous

i encara els animáis feréstecs,

^l'ocell del cel i els peixos de la mar

i tot el que recorre les sendes de la mar.

^^Oh Déu, oh Senyor nostre,

que és magnific ton nom sobre tota la térra

!

2, Ps. cxLviii. 1 3; Ps. cxii, 4.— 3, Mt, XI, 25; Mt. XXI. 16.— 4, Ps. ex, 2.— 5, lob. vil, 17: Ps. cxliii, 8;

Hbr. II, 6-8.-7, Gn. i, 26, 28; I Cor. xv, 27.

obscur; donem la interpretació de LXX
i Hi; d'altres interpreten: sobre la Gita,

co és, o un instrument de música, o una
cangó provinent de Get, ciutat filistea.

2.— Ton nom. Vegeu la nota al Salm
V, II.

—

Eleves. M: ^oía en imperatiu;

correcció de IB, que s'adiu amb la de

S, T, Hi.

3. — La innocencia deis infants és

presentada com l'órgan de la lloanca

divina per a confondre els forts que
menysconeixen Déu i reduir-los al

silenci.

4. — Aquest verset acaba amb una
eHipsi; cal suplir: llavors jo pensó.

5.—Deis tresnoms que l'home té en
hebreu, l'emprat ací és el que denota

més la seva impotencia. Igualment el

fill de Vhome, que denota el seu origen

terré.

6,—No gaire menys que els ángels. M :

que Elohim, nom de Déu en plural

;

donem la interpretació de LXX i Vg;
d'altres (Hi) tradueixen no gaire menys
que Déu, interpretant el plural Elohim
com a majestátic. El domini de l'home
sobre els altres éssers de la Creació

que descriuen els versos següents re-

fcrma aquesta lloanca.

7-8.— Tots els animáis són compre-
sos en tres categories : els quadrúpedes

doméstics (ovelles i bous), els feréstecs,

els ocells del cel i els peixos de la

mar.
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SALM IX a

ACCIÓ DE GRÁCIES PER UNA VICTORIA

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «Mor peí fill». Salm.

De David.

^Jo et lloaré, oh Déu, de tot mon cor,

jo narraré tes meravelles totes.

^En Tu m'alegraré i exultaré,

salmejaré, oh Altíssim, al teu nom.

*Car els meus enemics s'han fet enrera,

han caigut i s'han mort davant ta fa*;.

^Car mon juí i ma causa has sostingut,

com jutge just t'has assegut al soH.

^ Has reptat les nacions, has mort rinic,

llur nom has esborrat per sempre més.

' Els enemics están retuts,

arruínats eternament.

Tu llurs ciutats has destruít,

fins la memoria llur s'és esvaída.

^Peró Déu seu eternament,

Ell ha afermat, per judicar, el seu soli.

3, Ps. V, ii; Ps. Lxxxii, i8.— 6, Dt. ix, 4; Pr. x. 7.-8, Ps. ci, 13.

IXa.—Després d'una victoria assolida aquesta expressió significa a la teva

contra els enemics del seu regne, pro- presencia, pero ací comporta un senti-

bablement poc abans de la revolta ment més intens: a la vista de la teva

d'Absalom, David compongué aquest fag inflamada de cólera, antropologisme
Salm, on cantá la justicia de Déu, pa- que surt en molts al:res llocs: Ps. XX,
lesada adés protegint els seus amics, lo; Ex. XIV, 24, etc.

perseguits injustament, adés colpint du- 6. — Les nacions. Els pobles idóla-

rament els cruels enemics. tres tot entom de la Palestina, contra
2. — Jo et lloaré. M: jo lloaré; cor- els quals mená David moltes guerres,

recció de LXX. sempre victoriosament. Vegeu II Sm.
4. — Davant ta fag. Ordináriament V, VIII, X, XII, etc.
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^Amb equitat el món judicará,

dictará el just ais pobles amb dretura.

^^I Déu será el recés de l'oprimit,

un refugi avinent en temps d'angoixa.

^4 els qui ton nom han conegut

confiaran en Tu, car Tu, Senyor,

no desempares mai aquells que et cerquen.

^^Salmegeu al Sen3^or,

que sojorna a Sion,

publiqueu-ne les gestes entre els pobles,

^^car qui venja la sang d'ells es recorda,

mai la clamor deis misers no li decau d'esment.

^*Oh Senyor, tingues llástima de mi,

mira el destret que em ve deis qui m'odien

;

aixeca'm de les portes de la mort,

^^per tal que compti totes tes lloances

ais portáis de la filia de Sion

i en ton socors exulti.

^^Les nacions s'han ensorrat

en la fossa que han fet elles mateixes,

Uur peu ha estat collit

en la xarxa que havien escondida.

^''El Senyor s'ha mostrat: ha fet justicia,

en Tobra de ses mans s'és enxarxat Tinic.

9, Ps, xcv, 15; Ps: xdvii, 9.— 11, Ps. xc, 14.— 12, Ps. cvi, 22.—13, Gn. ix, 5.— 14, lob xxxviii, 17.—
15, P«. XII, 5; Ps. XIX, j; Ps. xxxiv, 9. — 16, Ps. xxxiv, 7, 8; Ps. lvi, 6.— 17, Ex. vii, 5; Ex. xiv, 4.

9. — Amb dretura. Al contrari del aparició del Goel (vindicador) del Ilibre

que solien fer els jutges de l'Orient, de Job, XIX, 21 sq.

famosos per llur injusticia. Aquest ju- 14. — D'aquest verset sembla de-

dici s'exerceix sobre tots els pobles, duir-se que, durant la batalla guanyada,
prenunci de la universalitat del futur David estigué en greu perill de perdre

regne messiánic. la vida.

11. — Els qui ton nom han conegut. 15. — Ais portáis de la filia de Sion.

Els coneixedors del Déu veritable. Els portáis eren els llocs més freqüen-

12. — Que sojorna a Sion. Vegeu la tats de les ciutats de l'Orient (I Sm. IV,

nota a Ps. II, 6. 18; IX, 18; Job XXIX, 7; Pr. VIII,

13. — Qui venja la sang. En aquest Solien celebrar-s'hi els judicis. La filia

cas, la sang del seu poblé. És una re- de Sion és la població de Jerusalem.
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^^Recalin vers el Llimb els pecadors

i tots els pobles que de Déu s'obliden.

^^Car no será en oblit per sempre el pobre,

ni la llarga esperanca no es perdrá

per un mai més deis miserables.

^^Sorgeix, Senyor, que l'home no prevalgui,

siguin jutjats a ta presencia els pobles.

^^Estemordeix-los, oh Sen3^or,

sápiguen les nacions que són mortals.

SALM IX b (Hebreu X)

La fi de la impunitat de l'inic perseguidor

^^^^^ ¿Com és, Sen3^or, que restes lluny,

per qué en les hores del destret t'amagues,

per l'altivesa de l'inic

és encal^at el miserable

collit en els maneigs que aquell ordeix?

Perqué l'impiadós es glorieja

deis anhels del seu cor;

el rapisser, menyspreant Déu, blasfema.

18, lob VIII, 13.— 19, Pr. xxni, i8; infra 23, 50. — 23, Ps. vii, 15, ij.

21. — Estemordeix-hs. Així substan-

cialment M, Hi i altres; LXX i Vg in-

terpreten, canviant una vocal: posa sobre

ells un legislador.

IX h (X). — Ací comen(;a el Salm X
de M, mentre LXX i Vg continúen
el IX. Per aixó d'ací endavant la nume-
ració de LXX i Vg va retardada d'una
unitat respecte a la del text masorétic,

fins al Salm CXLVII, en qué es tornen
a unir. La diferencia d'assumptes sem-
bla abonar la separació. Pero el fet que
el Salm X de l'hebreu no dugui títol,

(?o que en el primer Ilibre sois s'esdevé

en els Salms I, II i XXIII) i el carácter

alfabétic de totes dues peces, les estro-

fes de la primera comencant per les

primeres lie tres i les de la segona se-

guint l'ordre on les deixa la primera,

semblen argüir en favor de la unitat.

Seguint el criteri establert en la F. B. C.

,

adopten! la divisió de Vg, pero a segui-

da del número de cada Salm posem en-

tre paréntesi el de la numeració hebrea.

23 (2), — M : Són collits en els desig-

nis que mediten, correccions de IB.

24 (3). — £/ rapisser... blasfema; M :

el rapisser... beneeix, expressant-se, se-

gons que sembla, per antífrasi; donem
la interpretació de IB.
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25(4) L'inic^ en Ture de sa arrogancia,

diu : « El Senyor no es venjará.»

Tots els seus pensaments son : « No hi ha Déu. »

26(5)
j prosperen tostemps les seves vies.

Massa alts són a sa fac els teus judicis,

increpa tots sos enemics.

27 (6) 5Qj^ ^Qj- . somogut

;

per generes i generes no em .pervindrá cap mal,»

^^^'^ Sa boca és plena de malediceió,

d'engany i fraudulencia,

molestia i malvestat sota sa llengua.

Ell ais aguaits deis carrerons s'asseu,

ell occeix l'innocent en llocs ocults,

sotgen sos ulls el miserable

;

^^^^^ ell insidia en son amagatall,

com un Ueó en la seva cova,

ell insidia per rapir el pobric,

el rapeix atraient-lo al seu parany.

3i(io)3'g5^^ aclofat, s'acota fins a térra,

i els pobres cauen en les seves urpes.

^^^^ Ell diu en el seu cor : « Déu se n'oblida,

amaga el rostre, mai no lluca res.»

33(i2)5Qj-ggjx^ Senyor, oh Déu, al^a ta má;

no t'oblidis deis mísers.

34(i3)^Pg^. l'impiadós fa escarn de Déu,

diu en son cor : « Ell no demana comptes? »

25, Pi. xin, i; Ps. Ln, t. -26, h. xxvi, 1 1.— 27, Ps.xiv, j.— 28, Rom, iii, 14.— 29, Hab. iir, 14.—30, Dt.
IX, 14; Pr. X, 7.-32, Ps. xciit, 7.-33, Mt. v, 9.

25 (4). — La prosperitat enmig deis és ací obscur; donemla correcció de IB.

crims duu fácilment a l'ateisme práctic, 29 (8). — Berganteria a qué s'han

i sovint al teóric. Iliurat, en époques térboles, ádhuc grans

27 (6). — L'inic es fa fácilment la senyors de l'Orient.

iHusió d'una prosperitat perpetua per a 31 (10), — S'está aclofat. Text alterat

ell i la seva descendéncia. El text de M en M, restituít segons LXX i T.
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^^^^Peró Tu ho veus, car la sofrenca esguardes

i raflicció per en tes mans posar-Ies.

A Tu es confia el miserable,

Tu ets el socors de Torfe.

^^^^ Trenca el brac de Tinic i del maligne,

venjarás sa maldat i no es tindrá.

•^^^^Déu és rei per centúries de centúries,

han finat les nacions damunt la térra.

^^'^Has exoít, Senyor, el desig deis pobres,

has refermat Uur cor,

els has parat l'orella,

^^^^per fer justicia a l'orfe, a Toprimit,

que cessi d'aterrir l'home de térra.

SALM X (XI)

CONFIANCA DEL JUST EN DÉU

^Al mestre de chor. De David.

Jo em refugio en el Senyor

;

¿com és, dones, que dieu a la meva ánima:

«Fuig-te'n com un ocell a la muntanya?

35, II Tim. I, 12; I Ptr. IV, 19; Ps. lxvii, 5; Os. xiv, 5.-36, Ps. xxxvi, 17.-87, Ps. xxviii, 10; Ir. x, 10;

Thren. v, 19. —39, Is. xi, 4.— 1, Ps. lv, 11; 1 Rg. xxiii, 14, 19; I Rg. xxvi, 19, 20.

35 (14). — Pero Tu ho veus. Contrá-

riament al que pensen els malfactors,

Déu veu l'aflicció de llurs victimes. —
Tu ets el socors de Vorfe. L'orfe és

l'exemple tipie deis febles perseguits.

Vegeu Ex. XXII, 22 sq.; Job, VI, 27;

Mal., III, 5.

36 (15) — I no es tindrá. El cástig

fará perdre Tinic junt amb la seva ini-

quitat. El text de M, desproveít de

sentit, ha estat esmenat segons diverses

versions antigües.

37 (16). — Les nacions. Recordati-

va de l'extirpació de les tribus caldees

en arribar el poblé elet a la Terra pro-

mesa, que refor(;a la confianza del Sal-

mista en la protecció que ara donará
Déu a Israel contra els pobles enemics.

38(17). — Has refermat Uur cor. En
la confianca que teñen en la teva pro-
tecció.

X. — Tant que hagi estat compost
durant la persecució de Saül com durant

la revolta d'Absalom, aquest Salm ens

presenta David en perill de la vida; els

seus fidels li aconsellen la fúgida a un
amagatall de muntanva, pero ell s'hi

refusa al-legant la seva confianza abso-
luta en el Jutge just.

I i — Fuig-te'n com un ocell a la mun-

S-ANTtC TESTAMENT VII
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^Heus ací que els dolents paren l'arc tes,

sobre la corda posen llur sageta

per tirar ais drets de cor dintre la fosca.

^ Quan són enderrocats els fonaments,

¿qué podría fer el just?»

*Dins el seu temple sant és el Sen3'or;

Déu, el seu tron és en el cel

;

esguarden els seus ulls,

ses parpelles escruten els humans.

°E1 Senyor escruta el just i el pecador,

son cor odia a qui ama la maldat.

^El Senyor fará ploure

carbons roents sobre l'inic, i sofre

;

un vent ardent la part és de llur calza.

' Car Déu és just i estima la justicia,

la seva fac contemplaran els rectes.

2, Ps. VII, 12; Ps. Lxiii, 4,— 3, Ps. Lxxiv, 3; Lxxxi, S-— 4, Hab. ii, 20.— 5, Gn. xxii, i.— 6, Gn. xix, 24;
Ps. Lxxiv, 8.— 7, Ps. Liv, 7; lob xxxvi, 7; I Ptr. iii, 12.

tanya. Text de M corromput, corregit

per les versions antigües dependents

d'altres textos. Les munranyes de Terra
Santa abundaven en coves i roquissars

inaccessibles, refugi de molts profetes

perseguits i del mateix David; vegeu I

Sm. XIV, 22; XXIII, 14; XXVI, i;

I Mac. II, 28.

2. — Descripció viva i rápida deis

preparatius deis enemics de David per a

occir-lo.

3 . — Els fonaments. Els principis bá-

sics de l'ordre i de la justicia. Quan
són destruíts, cap garantía per a la vida

del just.

4. —Esguarden els seus ulls. Diversos

códexs de LXX afegeixen el pobre; al-

tres versions: la térra ha'ntada. - Escru-

ten, co és agresolen, preuent la com-

paranca de la purificació deis me-
talls.

6. — Carbons. M: llacos; correcció de
IB, fundada en Sym. Segons M, Déu
escamparía llacos pels camps per on
han de fugir els enemics; és preferible

la Ilicó carbons, que canvia poquíssim
l'escriptura masorética, i sense la qual

no tindria cap sentit la paraula roents

(hebreu de foc) que ve després. Aquest
vers sembla contenir una aHusió al cás-

tig de Sodoma i Gomorra (Gn. XIX,
24). — Un vent ardent seria el terrible

simún de les terres orientáis. — La part

de llur cal^e. Aldusió al costum oriental

de posar dins una copa les sorts per a

fer el repartiment del boti.

—

La sevafag
contemplaran els rectes. Serán admesos
a la presencia de Déu.
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SALM XI (XII)

•Contra la falsía dels enemics

^Al mestre de chor. Sobre Foctava. Salm. De David.

^ Salva, Senyor, que els bons es van perdent,

fineix la lleialtat enmig dels homes.

^Tothom diu la falsía al seu semblant,

parlen amb llavi llagoter i cor doble.

^Extirpi Déu tot llavi llagoter,

tota llengua d'altiva parlería,

^els qui diuen : « La llengua és nostra forca,

per nós són nostres llavis : ¿qui ens és amo?»

^ « Per l'opressió dels afligits,

peí gemec angoixós dels freturosos,

ara m'aixecaré, diu el Senyor,

duré la salvado a qui la daleja.»

'Páranles del Senyor, páranles purés,

argent colat i ben purgat de térra,

agresolat set voltes.

^Tu, oh Senyor, ens protegirás,

d'eixa nissaga ens guardarás per sempre.

2, Is. Lvii, i; Mich. VII, 2. — 3, Ir. ix, 8; Rom. xvi, 18. — 6, Is. xxxiii, 10,— 7, Ps, xvn, 30; Ps. xvni, 8;
Ps. cxYiii, 140; Pr. XXX, 5.

XI. — Compost probablement durant 7. — Argent colat. Per la seva blan-

la persecució de David per Saül (I Sm. cor, l'argent és símbol de puresa. El
XXIII, II, 19 sq.; XXVI, 19). David Salmista compara la paraula de Déu a
implora la protecció de Déu contra els l'argent refinat set vegades en el gresol,

seus poderosos enemics i rep la respos- per significar-ne la summa sinceritat.

ta divina. Ben purgat de térra és la versió de Hi.

6. — Resposta de Déu. L'hemistiqui El text hebreu actual és dubtós.

duré la salvado a qui la dalej'a és dub- 8 — Ens protegirás. M: Els protegi-

tós en M; d'altres interpreten: salvaré ras; correcció d'alguns manuscrits i de
aquell en qui s'encrueleixen; LXX : hri- LXX i Hi.

liaré en socors d'ell.
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^Ronden pertot voltant els malfactors

quan s'enalteixen els més vils deis homes.

SALM XII (XIII)

Clam de l'abandonat de Déu en la persecüció

^Al mestre de chor. Salm. De David.

^¿Fins quan, Senyor? ¿M'oblidarás del tot?

¿Fins quan m'escondirás la teva fac?

^
l Fins quan metré dolors en la meva ánima

i neguits en mon cor- de dia en dia?

*¿Fins quan s'enaltirá

damunt de mi mon adversan?

Mira i escolta'm, oh Senyor Déu meu

!

^IHumina els meus ulls

perqué al son de la mort mai no m'adormi,

perqué el meu enemic no digui mai

:

« Jo pía l'he ben vencut ! »

^No exultin mos contraris, si vacillo,

havent ¡o confiat en ta bondat.

Que jubili mon cor de ton socors

i jo canti al Senyor que m'ha fet bé.

2, lob xiir, 24; Ps. xiiii, 24; Ps. Lxxxvri, 14,— 4, Esr. ix, 8.— 5, Ps. xxxvii, i6; Ps. ix, 27.— 7, Ps. cxiv,

7; Ps- cxviii, 17.

9, — Vg. tradueix: Segons la teva pre- sentit de plans o projectes; correcció de

gonesa, has multiplícat els filis deis homes. IB, quasi exigida peí paralielisme amb
El text hebreu, bastant obscur, remarca rhemistiqui següent.

l'extensió que pren el mal quan els 5. — IHumina els meus ulls. Els ulls

malvats ocupen el poder. brillants mostren la joia del cor; la que
XII. — Abandonar aparentment per el Salmista demana és la d'escapar de

Déu enmig de la persecüció (probable- la mort que els seus puixants enemics
ment la de Saül), David adreca a Déu li tramen.

aquesta pregária, que acaba en una 6.

—

M'ha fet bé. Preterir proféric:

bella expressió d'esperan(;a. esrá tan segur d'ésser salvar per Déu,
3. — Dolors. M diu consells, en el que ja ho dona com un fer acomplert.
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SALM XIII (XIV)

La corrupció general

^ Al mestre de chor. De David.

Diu en son cor el neci : «No hi ha Déu.»

Són corromputs, fan coses detestables.

No hi ha ningú que faci el bé.

^Del cel estant Déu mira els filis deis homes

per veure si hi ha algú que tingui seny,

algú que cerqui Déu.

^Tots a la una s'han foraviat,

s'han pervertit, no hi ha qui faci el bé,

no n'hi ha tan sois un.

*¿No tornaran tal volta a seny

tots els qui fan la iniquitat,

que el poblé meu com mos de pa devoren?

EUs no invocaren el Senyor

;

^aleshores tremolaran d'esglai,

perqué Déu és amb la nissaga justa.

^El consell del pobric voleu confondre,

pero el Senyor és el seu refugi.

I, Ps. Lii, 2-7; I Rg. XXV, 2?; Ps. IX, 25.— 2, Rom. iii, 10 x2. — 4, Ps. lxxxi, 5; Am. viii, 4; Mich. iii, 3;

Is. LXiv, 7.-6, Ps. cxLi, 5.

XIII. — Descripció de la corrupció moltpocs. LXX i Vg afegeixen ací: No
del mon gentil, provinent de l'ateisme. n'hi ha tan sois un.

S'ignora la circumstáncia de la compo- 2. — ^Igú que tingui seny Oposat al

sició d'aquest Salm neci del v. i. El senyal d'aquest seny
i . — En son cor. El cor, per ais ha d'ésser la recerca de Déu.

jueus, era el centre d'on naixien els 3. — LXX i Vg, copiant Sant Pau
pensaments i els desigs de la voluntat.— (Rm. III, 1 3-18), afegeixen ací diversos

Nohi ha Déu. L'ateisme teóric fou molt versets d'altres Uocs de la Sda. Escrip-

rar en el món antic. Ací es podría tura: Ps.V, 10; Ps. CXXXIX, 4; Ps. IX,

veure un ateisme práctic: no hi ha Déu 28; Ps. XXXV, 2; LIX, 7-8 i Prov. 1,16.

que castigui o premií. — Nohi ha ningú 4. — Com mos de pa. Text obscur.

que faci el he. Hipérbole, molt usada Vegeu aquesta comparado en Ps XXX,
entre els orientáis, que significa nhi ha 14; Mich. III, 3.
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' Oh tant de bo que de Sion vingués

la salvació per a Israel

!

Quan el Senyor retornará

el captiveri del seu poblé,

jubilará Jacob, s'alegrará Israel.

SALM XIV (XV)

L'hoste digne

^Salm. De David.

¿Qui en ta tenda, Senyor, tindrá Testatge?

¿Qui en ta santa muntanya habitará?

^Qui va en integritat i obra justicia

i diu la veritat dintre el seu cor

;

^qui no escampa calúmnies amb sa llengua,

ni fa cap tort al seu semblant,

ni alleva cap oprobi al seu proisme

:

^menyspreable ais seus uUs és el maligne

i els temedors de Déu honora;

7, Rom. xr, i6; Ps. cxxv, i.— 1, Ps. xxiv, 3, 4; Ps. n, 6. - 2, Zach. viii, 16; Eph. iv, 25. - 3, Lv. xix, 16;

Ps. xxxm, 13.— 4, IJc. XI, 35.

7. — De Slon. D'on havia de sortir

la salvació d'Israel; vegeu Ps III, 5.
—

El captiveri del seu poblé. Metáfora per

significar : el deslliurará deis enemics
i li donará prosperitat. No cal, dones,

a causa d'aquestes paraules, retardar la

composició d'aquest Salm fins al capti-

veri de Babilonia, co que contradiría el

títol que l'atribueix a David. Tampoc
no és exclosa la hipótesi que aqi^est úl-

tim verset fos afegit al Salm en temps
del captiveri.

XIV. — La semblanca d'aquest Salm
amb el XXXIII ha fet suposar amb

molta versemblanca que tots dos foren

compostos en l'ocasió del trasUat 02

l'Arca Santa al Mont Sion (II Sm. VI).

Es una descripció de la puresa que ha
de teñir el fidel israelita per a ésser dig-

ne d'habitar en el Santuari.

I . — En ta tenda. En temps de Da-
vid, encara no construít el Temple,
l'Arca era guardada dins una tenda, a

la muntanya de Sion.

^4. — L'estima que el just té deis ho-

mes depén de Uur comportament reli-

giós i moral, no pas de Uur rang social

o de llur riquesa.
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^el qui jura a dany propi i no es desdiu

;

no empresta a guany els seus cabals,

ni admet suborn a dany de l'innocent:

qui aqüestes coses fa,

no será somogut eternament.

SALM XV (XVI)

L'heréncia divina

*Miktam. De David.

Guarda'm, oh Déu, puix que m'acullo en Tu.

^ Jo dic a Déu : « Tu ets el meu Senyor,

altre bé jo no tino fora de Tu.»

^Pels sants que es troben en la seva térra,

que magnífic ha fet tot mon afecte

!

5, Ex. xxir, 24; Dt. XXIII, 19; Ex. xxiii, 8.

5. — El qui jura a dany propi i no es

desdiu. Es a dir, el qui compleix els

seus juraments, encara que li compor-
tin un perjudici temporal. — No em-
presta a guany. Tot interés peí diner

deixat era considerar usurari; només
ais estrangers podia ésser exigit; ve-

geu Ex. XXlI, 24; Lv. XXV, 36-37,
etc. — Ni adwet suborn. La Uei mosaica
(vegeu Ex. XXIII, 7-8; Dt. XVI, 19;
XXVII, 25) colpia amb fortes maledic-

cions la práctica, tan estesa a l'Orient,

de vendré les sentencies judicials en
detriment de l'innocent. — No será so-

mogut eternament. La recompensa su-

pera la pregunta que encapcala el Salm,
per tal com promet una incommovibi-
litat perpetua donada peí n-ateix Déu.
XV. — Pregária ardent, en qué el

Salmista, després de celebrar la seva

gran benauranca de posseir Déu com a

heréncia seva, expressa la seva gran
confianca que Déu no el deixará tron-

tollar i que ni després de la mort no
l'abandonará a la corrupció del sepul-

cre. No sois en el sentit tipie, sinó fin^

en el literal, aquest Salm es refereix a

Jesucrist i a la seva resurrecció, com
ho afirma el Nou Testament (Act. II,

25-32; XIII, 35-37) i ho declara la Co-
missió bíblica en la seva resposta de i

de j uliol de 1933. L'época de la compo-
sició podria ésser la deis darrers temps
de la persecució de Saül, quan David
estava refugiat entre els filisteus (I Sm.
XXVII, 5-6), pero la citació de Sant
Pere (Act. II, 30) suposa que David
havia ja rebut la gran prometenca mes-
siánica (II Sm. VII, i sq.), co que faria

retardar el temps de la composició des-

prés d'aquest fet, acomplert peí pro-

feta Natán, quan David havia ja regnat

molts anys. Es una de les peces més
bailes del Saltiri.

2. — Fora de Tu. M : damunt de Tu;
correcció de IB segons Sym, T i Hi.

Vg interpreta : no necessites els meus
béns.

3. — Els sants són els fidels a Déu
i a ell. La térra és la Terra Santa,
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^Nombrosos fan els seus dolors

els qui es procuren déus estranys

;

no vessaré llurs libacions de sang,

ni posaré llurs noms en els meus Uavis.

^Déu és ma part d'heréncia i el meu calze

;

el que en sort m'ha escaigut, Tu m'ho mantens.

^El meu cordill caigué en llocs delitosos,

tant més plaent per mi és la meva herencia.

^Jo beneeixo Déu que m'aconselli,

que mon cor m'amonesti fins de nit.

^Poso sempre el Senyor davant ma fag;

Ell a ma dreta, no trontollaré.

^Per tal mon cor s'alegra

i exulta la meva ánima

i fins ma carn sojornará segura.

Car Tu no deixarás Tánima meva

en el sojorn deis morts, ni farás veure

al teu devot la corrupció.

4, Ex. XXIII, 13.— 5, Dt. XXXII, 9; Thren. iii, 24; Ps. xxii, — 7, 11 Rg. xxii, i sq.; Ps. vii, 9.

—

8, Ps. cxviii, ío; Act. 11, 25-28; Ps. cviii, 5 1; Ps. cxx, 5.— 10, Act. xni, 55; Ps. xxix, 3; Me. i, 24.

d'on, molt probablement, ell era en Dos sentits possibles : Déu m'ha donat
aquell moment exiliat. El text, molt una copa plena, senyal de gran distinció

obscur en M, ha estar esmenat segons per a un hoste; o, més probablement,
LXX. allusió al costum de posar dins una

4. — Després deis sants, gira l'es- copa les sorts que significaven les par-

guard ais impiadosos, ais qui es procu- tions de térra que s'havien de fer entre

ren aJtres déus, co és els qui paguen els els filis. Totes dues comparances sem-
nous déus que han adoptat com es pa- bien referir-se al repartiment de la Ter-
gava el preu d'una esposa ais seus pa- ra promesa feta entre els israelites quan
res; hi ha, dones, inclosa la idea d'a- en prengueren possessió.

dulteri, tan freqüent en la Biblia per 6. — Una altra metáfora presa del

significar l'apostasia d'envers el Déu repartiment de la Terra promesa entre

veritable. Aquest preu que pagaven ais els israelites, en qué els diferents lots

déus falsos eren les ofrenes i els sacri- eren afitats amb cordills.

ficis que els feien. — No vessaré llurs 7. — Mon cor. En hebreu : els meus
libacions de sang. Segurament aHudeix ronyons, consideráis llavors la seu deis

els sacrificis idolátrics en qué s'oferia sentiments. L'avisaven de nit, temps de

sang, molt usats entre els árabs; aques- reflexió ; tot indica la veu de Déu par-

ta libació era interdita en el cuite mo- lant en silenci a l'ánima.

saic, on la sang no s'emprava sinó per 9. — La meva ánima. L'hebreu diu

a fer aspersions i uncions. la meva glória, significant el mateix
;

S- — Ma part d'heréncia. La part que LXX i Vg : la meva llengua.

m'ha tocat en herencia.— £"/ m^w calle. 10. — No deixarás la meva ánima en
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^^Tu em mostrarás

saciament de joia

perpetúes delicies

la senda de la vida

;

hi ha en ta fac,

en ta destra.

SALM XVI (xvn)

Pregaría de l'innocent persegüit

* Pregaría. De David.

Oh Senyor, dona escolta a la justicia,

atén a ma clamor,

para l'orella a la pregária meva

no provinent de llavis de falsia.

^ El judici de mi surti a ta fa^

:

tos ulls veuen les coses dretureres.

^Si Tu escrutes mon cor,

si el visites de nit, si al foc em proves,

no trobarás en mi cap turpitud.

No ha transgredit ma boca

^segons el fet deis homes.

Conforme a les paraules deis teus llavis,

jo he observat les vies de la llei.

11, VIt. VII, 14; Ps. XVI, 15; Ps. XX, 6; Ps. xxxv, 8.-2, Ps. ix, 8; Is, xlv, 19.— 3, lob xxxi, 14; lob xxiii,

10; Ps. XXV. 2; 1 Ptr. I, 7.

el sojom de les animes deis justos, ni XVI. — Voltat d'enemics mortals,

farás veure(sofrir)al teudevotlacorrup- acabdillats peí més acérrim de tots, el

ció. LXX irsidueix: destnicció. La idea Salmista demana auxili al cel amb clams
de resurrecció corporal es desprén clara- de gran angoixa. Sembla compost en
ment d'aquests versets Sant Pere (Act. temps de la persecució de David per

II, 2 )-32) dona autoritzadament aquesta Saül, segurament en els jorns més cri-

interpretació. Essent David mort i el seu tics, quan David estava amagat al de-

sepulcre (llavors existent) guardant-ne sert de Maon, al sudest d'Hebron (I

encara les despulles, aqüestes paraules Sm. XXIII, 25 sq.).

no es podien referir a ell mateix, sinó 4. — Les vies de la llei. El text de M
al Messias, que ressuscitá verament. no ofereix cap sentit coherent; Vg in-

II. — La senda de la vida no pot in- terpreta vies dures; correcció de IB, se-

dicar ací sinó la de la vida eterna, puix gons la significació de la reí del mot
que sois en ella es veu la fac de Déu. hebreu en árab i en acádic o caldeu.
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^Ferms s'han tingut mos passos en tes sendes,

mos peus no han vaciliat.

^Puix Tu m'escoltarás, Déu, jo t'invoco

;

decanta cap a mi la teva orella,

escolta ma páranla.

'Mostra admirable ta misericordia,

Tu que salves de llurs perseguidors

aquells qui es refugien en ta destra.

^Guarda'm com la niñeta del teu ull,

a l'ombra de tes ales escondeix-me

^dels malfactors que amb violencia em tracten.

De cor m'envolten mos contraris,

clonen llur cor greixós,

llur boca parla amb altivesa.

^^Ara llurs passos em rodegen,

els ulls teñen ben fits per aterrar,

^^com Ileó que es daleja per la presa

i un cadell de Ileó

ben aclofat en els amagatalls.

^^Alca't, Senyor, surt-li a l'encontre, abat-lo;

salva amb ton glavi de l'inic ma vida,

^^amb la má teva, oh Senyor, deis homes,

deis homes terrenals que teñen tota

llur partió en aquesta vida,

i Tu omples llur ventrell amb tos tresors

;

els seus filis se sacien

5, Ps. cxviii, 13^. — 6, Ps. cxiv, 2. - 7, Ps. XXX, 21.— 8, Dt. XXXII, 10; Zac. ii, 8; Rt, ii, 12; Ps. xxxv, 7;

Ps. Lvi, i; Ps. xc, I, 4.— 10, Dt. XXXII, 15; Ps. Lxxii, 7; IJm. 11, 3; Ps. xxx, 18.— 11, I Rg, xxiii,

26.— 14, Le. xvr, 25; lac. v, 5.

10. — Clouen llur cor greixós. Imatge pretació de IB.—£m roíftjf^w. Es sabut

expressiva de la insensibilitat de cor com Saül i els seus partidaris sotjaven

deis empedreíts en el mal. David, cercant avinentesa per a occir-lo.

11. — Ara llurs passos. Text obscur. 14.

—

Els homes terrenals. Text bas-

M diu sense sentir els noslres passos, els tant corromput, pero es veu ciar que

principáis códexs de LXX: ens llancen; s'hi descriu la manera d'obrar mundana
Hi: caminen contra mi; seguim la ínter- deis enemics del Salmista.
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i a llurs menuts deixen les seves sobres.

^^En canvi, jo, en justicia,

veuré la teva fa^ i, en despertar-me,

jo seré sadollat del teu semblant.

SALM XVII (XVIIl)

ACCIÓ DE GRÁCIES DEL REI VICTORIÓS

^Al mestre de chor. Del servent de Déu David, qae dirigí a Déu

les páranles d'aquest cántic el dia que Déu l'hagué alliberat del

poder de tots els seus enemics i del poder de Saül.

^Digué dones

:

Jo t'amo, oh Déu, la meva fortitud, .

-

^ oh Senyor, roca meva,

mon baluard, mon alliberador,

Déu meu, el meu penyal on cerc recés

;

15, 1 lo. III, 2; Ps. XV, 11; Dn. XII, 2.- 2, Ps. cxiv, i; I

15. — Contrast entre els béns de qué

frueixen els mundans i l'aspiració del

Salmista. L'allusió a l'altra vida és evi-

dent, per tal com sois allí es contempla
la fac de Déu i l'home és sadollat de la

visió divina. - En despertar-ine. La joia

del matí després de les tenebres noc-

turnes és aci elevada a símbol de la que

fruirá l'ánima en despertar-se després

de la mort. D'altres hi veuen una allu-

sió a la resurrecció (despertar-se d'en-

tre els morts) o al gran despertar que

comportará el dia de Déu, o sia In seva

vinguda triomfal per tal d'establir el

seu reialme sobre la térra.

XVII . - És un deis exemples més
tipies de les teofanies de l'Antic Testa-

ment, que quasi sempre es despleguen

dintre un marc de foc i de tempesta.

Els elements desfermats son manifes-

tacions cósmico-antropológiques del

mateix Déu, que baixa a alliberar Da-
vid deis seus moríais enemics. El rei

salmista ho havia merescut perla inno-

Rg. XXII, I.-3, Ps. cxviii, 14; Ps. Lxxii, 26; Hbr. 11, i j

céncia de la seva vida, a la qual Déu
respon amb una protecció constant, so-

bretot a l'hora del més greu perill,

atorgant-li les victóries més brillants

contra els seus enemics i els del seu
poblé; per aixó David esclata en grans
lloances, inspirades per l'agraíment.

Aquest Salm es troba amb lleugeres

variants a II Sm. XXII.
I. — Aquest títol determina perfec-

tament l'objecte del cántic: donar grá-

cies a Déu per les victóries assolides i

per l'elecció de David i de la seva di-

nastía que. en el seu descendent, el

Messias, ha de regnar per sempre. El
dia significa l'época, molt probable-

ment la darrera de la vida del gran
rei.

3. — Roca i penyal són metáfores
molt freqüents en l'A.T., que designen

Déu com una fortalesa de l'ánima.

—

Corn de sahit. Imatge presa deis braus
salvatges, la millor defensa deis quals

són les banyes.
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escut, corn de salut, refugi meu

!

* Invocaré el Senyor digne de Uoa

i deis meus enemics seré salvat.

*Em voltaren les ones de la mort,

els torrents de l'estrall m'espaordiren,

^xarxes del Llimb em circumdaren,

els paranys de la mort se m'arruaren.

'En mon destret vaig invocar el Senyor,

vaig dirigir crits de socors a Déu,

i Ell escolta ma veu des del seu temple,

a ses orelles arriba el meu clam.

^Llavors la térra trontollá i tremí,

sorollaren-se els perns de les muntanyes

i es sotragaren, car cremava d'ira.

^De sos narius pujava fum,

i de sa boca foc devorador,

brases enceses en brollaven.

^''I inclina els cels i davalía,

un núvol calitjós sota els seus peus.

^^Muntá damunt d'un querubí i vola,

en les ales del vent era portat.

^-Es vestí de tenebra com d'un vel,

l'obagor de les aigües per mantell,

8, II Rg. xxn, 8.-9, Ps. xx, 9.-ÍI, Dt, xxviii, 43; Ps. ciii, — 12, Ps. xcvi, 2.

5-7.—Segons que diu el mateix David cel, no pas el Temple de Jerusalem,
en I Sm. XX, ^, entre la seva vida i la encara no construít.

mort no hi havia hagüt més que un pas. 8-1 5.-Vegeu realitzacions de teofanies

5. — Les ones de la mort. Llicó presa com la descrita ací en Ex.XIX, 16-18; Jd.

de II Sm. XXII i més ad'ent al paraHe- V, 20 sq., etc. Tots els elements ser-

lisme amb els iorrents de l'esirall que la veixen d'instruments a la justicia de Déu.
Wiqó del Salm: els vineles de la mort. — 8. — La térra trontollá. El primer és

Els torrents de Vestrall. En hebreu: els el terratrémol, que també s'esmenta al

torrents de Belial. Belial signifi:a étimo- verset 16.

lógicament mií///^ pero ací és em- 11. — Els querubins formen, en el

prat en abstráete per a designar el mal i llenguatge bíblic, el tron de Déu: Ex.

la seva potencia destructora; d'ultres hi XXV, 18 sq.; II Sm. VI, 2; Ps. LXXIX,
veuen significat l'infem, o el Llimb, i la i ; Ez. I, 45 ; Hebr. IX, 5

.

desirucció déla mort, que hi condueix. 12. — Per mantell. Lli^ó de lí Sni.

7. — Des del seu temple. El palau del XXII; el text del Salm diu: per pavelló.
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les nuvolades denses.

^^A la fulgor de sa presencia,

brases ardents s'arroentaren.

^'^I Déu troná del cel estant,

la seva veu tragué TAltíssim.

^^Ses fletxes engegá i els dispersa,

gran munió de Uamps i els desconfi.

^^I els Hits aparegueren de les mars

i es mostraren les bases

de l'orbe de la térra

al repte del Senyor,

al ruflet de Talé de sos narius.

^^Des de dalt estengué la má, em prengué

i em tragué enfora de les moltes aigües.

^^Del meu fort enemic em desUiurá,

deis qui em duien rancor, més forts que jo.

M'irromperen damunt

en el jorn de la meva malauran^a,

pero el Senyor fou mon sosteniment

;

em féu sortir a camp ampie,

m'alliberá perqué es complagué en mi.

*^Déu segons ma justicia em premia,

13, Ps. cxLvii, 8.— 14, Ps. xxviii, 3.— 15, los. x, 10; Ps. cxuir, 6; Is. xxx, 30.— 16, Ex. xv, 8.—20, Ps.

XXX, 8.— 21, 1 Rg. XXIV, 19.

13. — La tempesta, fins ara anun- tuíaelbasamentsobre elqualdescansava
ciada, esclata tot d'una. La Uicó d'a- la térra.

—

Al repte del Senyor. Lli^óde
quest verset també ha estat presa de II II Sm. XXII; el text del Salm diu al

Sm.XXII,eltextdelSalmessentobscur. teu repte, Senyor. — Ualé de ses narius.

14. — La seva veu tragué VAltissim. El vent. Llicó de II Sm. XXII; el text

Segons la imaginació oriemal, el tro és del Salm diu de tos narius.

la veu de Déu; vegeu Job, XXXVIÍ, 2-5 ; 18. —Delmeu fort enemic. Saül, com
Ps. XXVIII, 3 sq. El text del Salm afe- és indicat expressament en el títol. Fou
geix ací: calamarsa i carbons encesos que, el més fort i el més acamissat deis seus

seguintlB, suprimim amb II Sm. XXII. enemics.

. — Ses fletxes engegá. Els Ilamps. 20. — Perqué es complagué en mi.

16. — Els litis aparegueren de les mars. Plaía a Déu per la seva innocencia i per

Així II Sm. XXII; el text del Salm diu aixó el desUiurá; serveix d'introducció

de les aigües. Símbol deis mals en qué a l'estrofa segúent.

David estava com submergit. — Les ba- 21-24. — David proclama la seva in-

ses de l'orbe de la térra. Segons la eos- nocéncia per justificar la inter\'enció de

mologia hebrea, el fons del mar consti- Déu en favor d'ell. Des d'ara, elto es-
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guardona la puresa de mes mans,

perqué he servat les vies del Senyor,

no em so allunyat impiament de Déu,

perqué he tingut presents tots sos judicis

i no he llen^at de mi sos estatuís.

^*Ans he restat sens titila davant d'Ell

i m'he guardat de culpa.

^^I ma innocencia guardona el Senyor

per la puresa de les meves mans

a la presencia deis seus uUs.

^^Tu et demostres clement amb el clement,

i amb l'home integre Tu ets integre,

^'i et mostres pur amb l'home pur,

i astuciós envers l'home pervers.

Car Tu salves el poblé humiliat

i els uUs altivols deprimeixes.

Car Tu fas resplendir la meva llántia,

Tu, Déu meu, que iliumines mes tenebres.

Amb Tu escometo els escamots hostils,

amb el meu Déu jo assalto les muralles.

^^La sendera de Déu és sense mácula,

la páranla de Déu, purgada al foc,

Ell és l'escut deis qui s'hi refugien.

Car ¿ qui és Déu fora el Senyor,

o qui és roca fora el nostre Déu?

Aquell Déu que em cenyeix de fortalesa

23,11 Rg. XXII, 2 3.- 25,1 Rg. XXVI, 23. -26, Mt.v,7.-27, Lv.xxvi, 23-28; Pr.m, 34.-28,Ps.c, s; Pr. vr, 17. -

29, lob XVIII, 16. - 31, Ps.xi, 6; Ps.cxviri, 140; Pr.xxx, 5. - 32, Dt. xxxii, 31, 39; Ps. lxxxv, 8; Is. xlv,

devé calmsLl. — Vies, judicis i estatuís són lusió a un atac nocturn. Altrament, una
ací sinónims que expressen els mana- llántia encesa és un símbol de prospe-

ments de Déu. ritat.

25-28. — Explicació de la raó ante- 30. — Probables allusions a la victó-

rior: Déu tracta cadascú tal com és ría assolida contra els amalecites que
tractat per ell; és géneros envers els havien saquejat Siceleg (I Sm. XXX,
dreturers i astuciós envers els tortuosos. i sq.) i a la presa de la ciutadella de

29-31. — Una altra raó: Déu salva Sion (I Sm. V, 6-8).

els qui es refugien confiadament en Ell. 32-35. — Déu ha dotat David de to-

29. — La meva lUintia. Probable al- tes les qualiiats d'un gran guerrer.
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i torna immaculada ma sendera,

^*que fa els meus peus lleugers com d'u.na cérvola

i em té assentat en les altures,

^^ensinistra mes mans per la batalla

i els meus bracos a tendré Tare de bronze.

^^I em dares ton escut de salvament,

em sostingué la teva destra

i la teva clemencia m'ha fet gran.

^^La via has eixamplat davant mos passos,

i els meus turmells no han flaquejat.

^*He encal^at mos contraris i els he'.atesos

i no he tornat enrera fins a abatre'ls.

^^Els he abatuts i no han pogut alcar-se,

sota els meus peus caigueren.

^^I m'has cenyit de for^a per la guerra,

has corbat sota meu mos adversaris,

^^mos enemics m'has fet girar d'esquena

ihas dispersat aquells qui m'odiaven.

*^Prou han cridat, mes no els salva ningú;

vers el Senyor, pero no els ha escoltats.

^^I els he esmicats com pols davant del vent,

com el fang del carrer els he esclafats.

M'has deslhurat de les tencons del poblé,

cap de nacions m'has establert.

34, II Rg. n, 18; Hab. iii, 19; Dt. xxxii, 13.— 35, Ps. cxliit, 1.— 42, lob xxvn, 9; Pr. i, 28; Is. i, 15;
Ir. xr, 11; Zach. vii, 15. —43, Z.ich. x, 5.-44, II Rg. 11, 9-10; II Rg. viii; Is. ui, i j; Is. lv, 5.

34. — Les altures. Fortaleses dalt de potencia de llurs déus per a salvar-los,

les muntanyes, que abundaven a la Pa- els enemics invocaven el Déu d'Israel,

lestina. M diu: mes altures; correcció de pero sempre en va.

LXX i Hi. 43. — Els he esclafats. M és obscur;

36. — Allusió ais orígens humils de donem la Ilicó de LXX.
David, que de simple pastor esdevingué 44-46. — David ha esdevingut rei,

reí, per elecció divina. no sois d'Israel, sinó també d'altres

37. — Imatges colpidores a l'Orien:, pobles.

on els camins són estrets. 44. — Probable allusió a les Iluites

41. — Has dispersat. M: he dispersat; intestines deis comengos i de la fi del

correcció de LXX i Hi. seu regnat.— Cat) de nacions . David fou

42. — Vers el Senyor. Davant la im- el rei més poderós del seu temps; ve-
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Un poblé inconegut m'ha estat sotmés,

a ma primera veu m'han obei't

;

gent estrangera m'ha llagotejat,

^^gent estrangera s'ha marcit,

ha sortit tremolant deis seus refugis.

Visca el Senyor, beneida ma roca;

sia exalcat el Déu que m'ha salvat,

*^el Déu que m'ha atorgada la revenja

i pobles subjectá sota els meus peus

;

*^qui deis meus enemics m'aUiberares,

m'enlairares damunt mos insurgents

i em salvares de l'home violent.

^^Per tal, Senyor, jo et lloaré entre els pobles

i un salm diré al teu nom,

^^car grans victóries al teu rei donares,

feres benignitat amb ton ungit,

David i sa semenca eternament.

SALM XVIII (XIX)

Déu gloriós en la Creació i en la Llei moral

^ Al mestre de chor. Salm. De David.

^Narren els cels la gloria de Déu

i l'obra de ses mans el firmament pregona.

45, II Rg. XXII, 45; Ps. Lxv, 3. - 48, Ps. xLvi, 3.— 50, Ps. ii, 2; Ps. xvn, jo.— 51, Ps. cxliv, 10; Ps. xix, 6;

II Rg. vil, 13. — 2, Ps. XLix, 6; Gn. i, 6.

geu II Sm. VIII, 1-14.— Un poblé inco-

negut. Pobles veíns que se li sotmete-

ren: vegeu II Sm. VIH, 6; X, 19.

45. — A la sola fama de les victóries

de David, es venien a sotmetre a la seva

reialesa; vegeu II Sm. VIH, 9 sq.

49. — Uhome violent. O és un col-

lectiu, o designa personalment Saül.

50.—Entre els pobles. Literalment, els

pobles sotmesos a la sobirania de David:

típicament, tots els de la térra, que ha-

vien d'entrar en el reialme messiánic.

5 1 .— 5a semenca eternament. Aquesta
perpetuítat només s'ha complert en Je-

sucrist, fiU de David. El Salm acaba,

dones, amb una referencia messiánica

XVIII. — Déu se'ns revela dintre ifora

de nosaltres; fora, en la majestat i la be-
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^El día al dia adoUa la paraula,

la nit a l'altra nit transmet la coneixenca.

*No és pas paraula, no són pas colioquis

de veu que no es percebi

:

^llur so s'escampa per la térra tota,

llurs parlaments fins ais confins del món.

Allí peí sol ha coliocat sa tenda

ell, semblant a l'espós que del seu tálem

nupcial surt, exulta com atleta

que el seu palenc recorre.

'A l'un extrem del cel té sa sortida,

i fins a l'altre extrem va la seva órbita

;

de la seva xardor res no s'escapa.

^La Ilei de Déu, perfecta: refá Tánima;

ferma sa prescripció : ensenya al rústec

;

^justos sos manaments : el cor delecten;

el seu precepte és net : llum de la vista

;

^°el seu temor és sant : resta per sempre

;

els seus judicis vers : tots ensems justos

;

5, Rom. X, 18.— 6, Idc. v, 3 1; Ecl. i, 5.-8, Ps. ex. 7; Pr. i, 4-— 9, Ps. xi, 6; Ps. xii, 5.

lesa de la Natura, sobretotdel sol, imat- cial del sol ixent, imatge freqüent en la

ge de la seva gloria; dintre, en la Uei literatura hebrea.

moral, revelada per Déu al poblé elegit, 8-1 1.— Segonapart: la gloria de Déu
en el compliment de la qual Thome tro- és palesada per la Uei moral, no sois la

ba les delicies més purés; per aixó el del Decáleg, ans tot el conjunt de pre-

Sfllmista demana aDéu que el deslliuri de ceptes continguts en el Pentateuc i els

transgredir-la, ádhuc indeüberadament. Profetes. El to esdevé més calmat,

3.— Els dies i les nits lliguen llur quasi didáctic, pero no per aixó menys
continuitat transmetent-se l'un a l'altre ric en bellesa poética,

el missatge de la gloria de Déu. 8. — Refá Vánima. La fa reviure, la

5. — Llur so. El mot emprat per M retorna.

—

Ensenya al rústec. Base ferma
significa corda i per extensió també so. per a l'home ignorant que es deixa em-
Sant Pau (Rm. X, 18) aplica aquest portar per totes les impressions.

verset a la predicació evangélica deis 10.—El temor de Déu és l'observan-

Apóstols i de llurs successors, que arriba ga íntegra de la Ilei moral; l'hebreu

a tota la térra, manifestació de la cato- podria significar també la paraula de

icitat de l'Església.— Allí. En els cels, Déu, miijangant unapetita correcció.

—

on el sol fa la seva cursa diaria. Vg Resta per sempre. 'EX itmox á^Y^én gnzr-
interpreta altrament : Déu ha posat el da per sempre més d'ofendre'l

;
és,

seu tren en el sol. dones, un tresor incorruptible, com l'or

6. — Del seu tálem. El cel és figurat agresolat.— To/í ensems fustas. Tant un
com el paHi que cobreix la cambra nup- per un com en llur conjunt.

6 - AMTIC TESTAMEXT Vil
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^Mesitjables ni l'or : l'or pur a manta;

més doleos que la mel : que el suc de bresques.

^^Per bé que el teu servent hi pari compte,

gran amátenla esmerci en observar-los,

^^¿qui s'adona, pero, de ses errades?

De les que em són ocultes purifíca'm.

guarda ton servent de la supérbia,

no senyoregi sobre mi.

Llavors seré tot pur del gran delicte.

^^Sien a ta presencia rebedors

els dictats de ma boca

i del meu cor la meditació,

Senyor, ma roca i mon ¡liberador.

SALM XIX (XX)

Pregaría pel reí abans de la batalla

^
^ Al mestre de chor. Salm. De David.

^ Que Déu t'escolti el dia de l'angoixa,

que del Déu de Jacob el nom t'empari.

11, Ps. cxviii, 72; Pr. viir, 19; Ps. cxviir, lo}.— 12, Pr. xxix, 18.— 13, Ps. xxxix, 12; Lv. iv, 2.—
14, Gn. XX, 6; I Rg. xxv, 39; Ps. cxviir, 135; Rom. vi, 12, 14.— 15, Ps. l, i j; Is. xliii, 14; Is. xuv, 6.

— 2, Pr. xviii, 10.

11.— Que el suc de bresques. Els judi-

cis de Déu són més doleos que la mel
millor, la que acaba de rajar de les

bresques.

12. — El teu servent. El mateix Da-
vid.

13. — L'observanca de la Uei és difí-

cil; hom hi manca sovint, adés volun-
táriament, adés per inadvertencia, sense
a penes adonar-se'n.

14. — De la supérbia. Els pecats que
brollen de la presumpció, més greus
que els anteriors. També podria inter-

pretar-se deis superbs.

15.—Demana que siguin acceptables

a Déu les seves pregáries vocals (els

dictats de ma boca) i les mentáis (del meu
cor la meditació).

XIX.—El poblé prega per la victoria

del rei davant d'una guerra imminent,

probablement la que David mena con-

tra els ammonites i els sirians (II Sm.
X-XII). Segurament fou cantat pel

poblé enmig de sacrificis expiatoris,

com el següent enmig de sacrificis eu-

caristics.

2.— El dia de Vangoixa: de la guerra

que es veu venir.
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^ Del Santuari estant socors t'envi'í,

de Sion et sostingui.

* De totes tes ofrenes es recordi

i fací rebedor ton holocaust.

cor qué vols et doni

i tot designi teu Ell acompleixi.

^ Que puguem jubilar de ta victoria

i en nom del nostre Déu al(;ar banderes

;

tots els teus precs vulgui acoUir el Senyor.

' Ara sé que el Senyor

ha donat la victoria al seu ungit,

del seu sant cel estant li ha respost

amb l'esfor^ de sa destra vencedora.

,

^ Uns són forts per llurs carros,

altres per llurs cavalls, mes nosaltres som forts

en el nom del Senyor, del nostre Déu.

'EUs es blegaren i caigueren,

pero nosaltres, drets, ens tenim ferms.

^^Dóna victoria al rei, Senyor,

i escolta'ns en el jorn que t'invoquem.

3, II Par. XX, 8; Ps. cxxvii, J.
— 5, Ps. xx, 2.-6, Ps. ix, 14; Ps. ux, 4.-7, Ps. ti, 2; Ps. xvii, jo.—

8, Pr. XXI, 31; Is. XXXI, i; II Par. xxxii, 8.

4. — Faci rehedor ton holocaust. Lite-

ralment: faci saginos... Els animáis

sacrificáis havien d'ésser grassos per a

ésser victimes acceptables.

5. — Tot designi teu. Els plans de

campanya.
7. — Ara sé. El poblé está cert per

endavant de la victoria, sabent com Déu
amava David. — Del seu sant cel estant.

El Tabernacle, i més tard el Temple
de Jerusalem, eren figures del cel. Pro-
bablement aquesta estrofa, a comencar
per ara sé, era cantada per una sola

veu, i la següent, com les anteriors,

per tot el chor.

8. - En temps de David, Israel no
posseia encara carros de guerra, que
no foren introduits fins al temps de

Salomó. En canvi, els arameus, amb
qui guerrejá David diferents vegades,

n'eren abundantment proveits. Per aixó

el rei Salmista posava en Déu la seva

forga.—(Som forts) en el nom del Se-

nyor, del nostre Deu. M: ens recordarem

del nom del nostre Déu; correcció de

IB, pressentida per LXX i altres.
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SALM XX (XXI)

ACCIÓ DE GRÁCIES PER LA MCTÓRIA

^Al mestre de chor. Salm. De David.

^Senyor, de ton poder s'alegra el rei,

del teu socors que fortament exulta!

^El desig del seu cor li has atorgat,

deis seus llavis el prec no refusares.

*Car amb benediccions de benauranca

rhas previngut ; sobre son cap posares

una corona d'or finíssim.

^Ell et demaná vida, i Tu la hi dares,

gran llargada de jorns : segles de segles.

^Del teu socors gran és sa gloria,

honor i majestat sobre ell posares.

^ Car Tu l'has fet benedicció per sempre,

fent-lo exultar de joia en ta presencia.

^Perqué el rei es confia en el Senyor

i per misericordia de l'Altissim

no será somogut.

2, Ps. XIX, j, 6. —3, Ps. xrx, 4, 5. — 4, Ps. lviii, 10; II Rg. xii, 30.— 5, P$. lx, $, 6; II Rg. vii, 19.— 6, Ps.

VIH, 5; Ps. ciii, I. — 7, Ps. XV, II.— 8, Ps. xv, 8.

XX.—Per rassumpte i l'ocasió histó- 5. - La longevitat, considerada entre

rica, vegeu la nota al Salm anterior. els jueus com un deis dons més grans

2-3.— Goig per la realització del de Déu, fou llargament atorgada a Da-
desig expressat en el v. 5 del Salm an- vid — Segles de selles. Hipérbole oriental

terior. per a significar una vida Uarga, Altra-

4.— Una corona d'or finíssim. En la ment, la perpetuitat esdevingué una
guerra contra els ammonites, episodi realitat en el Crist, descendent dc>

historie que molt probablement dona David.
origen ais Salms XIX i XX, aquest fet 7. — Car Tu Vhas fet benedicció pe'-

es verifica literalment, car la corona í^w^rt». Repetició de la prometenca feta

del rei d'Ammon, d'or massís i ornada a Abraam, possessor i transmissor de

de gemmes, el millor trofeu d'aquella la gran benedicció del cel, qo és de f^r

victoria, fou posada sobre el cap de néixer el Salvador dins la seva nissaga

David (II Sm. XII, 30). (Gn. XII, 2).
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^Tots els teus enemics culü ta má,

ta destra atrapi els qui t'odien.

^•^Fes-lo tornar com un fornell ardent

el jorn de ta presencia.

Els consumí el Senyor en la seva cólera

i que un foc els devori.

^^Esborra llur semen^a de la térra

i llur nissaga d'entre els filis deis homes.

^^Si ells ordeixen maleses contra Tu,

tramen intrigues, no reeixiran.

Perqué Tu els posarás girats d'esquena,

a llur cara amb ton are apuntarás.

^^Sorgeix, oh Déu, amb ta puixanca

i tot cantant celebraren! ta forca.

SALM XXI (XXIÍ)

El gran Afligit, salvador de pobles

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «La cérvola de l'aurora».

Salm. De David.

10, Mch. IV, i; Ps. XVII, 8; Is. xxvi, ii. — 11, lob xviii, 16-19.— 13, Ps. vii, 12,

9.—La victoria recent és considerada

com una penyora de victóries futures

contra tots els enemics.

10.—Possible aliusió al terrible cás-

tig infligit ais ammonites (II Sm. XII,

^i). — El jorn de ta presencia. Literal

-

ment : el jorn de la teva fag, és a dir,

quan Tu els mostrarás la teva fac, quan
et mostrarás per punir-los.

iT^. — A llur cara ton are apuntarás. Li-

teralment: apuntarás a llur cara les cordes

del teu are, és a dír les teves sagetes.

XXI. — El dolor més pregón i les

perspectives més belles i més dilatades

de Tesperaníja formen les dues parts

d'aquest Salm, on una ánima submer-
gida en les aigiies més tempestuoses
de la sofrenca física i moral clama an-

goixosament a Déu, que sembla haver-la

abandonada, per a entonar, després de

rebre el socors demanat, el cántic de

joia pels fruits perdurables i universals

del seu sacrifici. El fer que ni David
ni cap altre just de l'A, T. no vagi so-

frir els turments ací descrits, ni se'n

vagi poder prometre un fruit tan gran,

junt amb la conformitat, diríem histó-

rica, deis suplicis descrits amb els que
patí Jesucrist, obliguen a considerar

aquest Salm com directament i literal-

ment messiánic. A més, el mateix Sal-

vador se l'apropiá (Mt. XXVII, 46; Jo.
XIX, 28) i els Apóstols i Evangelis-

tes li n'apliquen diversos textos (Mt.

XXVII, 35, 39,43; Jo. XIX, 23,
Heb. II, II, 12). Com a tal l'ha tingut
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1

-Déu meu, Déu meu, ¿com és que m'has abandonat?

Ets lluny de les pregáries deis mots amb qué gemego.

^Déu meu, clamo de dia i no m'escoltes,

de nit, pero no fas cabal de mi.

*I amb tot, al Santuari Tu sojornes,

lloanca d'Israel.

^En Tu esperaren nostres pares,

esperaren i Tu els alliberares.

^ Clamaren envers Tu i foren salvats

;

van confiar, i no foren mai confosos.

'Pero jo sóc un verm, no pas un home,

oprobi de tothom, rebuig del poblé.

^Tots els qui em veuen fan escarn de mi,

obrint els Uavis i brandant el cap

:

^ « Confia en el Senyor : que Ell el desUiuri,

que el salvi, si l'estima. »

^^Cert, Tu del si em tragueres de la mare,

m'assegurares sobre els pits materns.

A Tu vaig ser Iliurat de la matriu,

des del si de la mare Tu ets mon Déu.

2, Mt. xxvit, 46; Me, XV, 34; Ps. XXXI, 5; Ps. xxxvii, 8. —4, Dt. x, 21.— 6, Ps. xxxiv, 2, }; Ps. xxx, i; Is.

XLix, 23; Rom. IX, 53.-7, Is. xli, 14; Is. xl'x, 7; Is. uii, 5.— 8, Mt. xxvii, 39; Me. xv, 29. —
9, Mt. xxvii, 43. —10, Ps. Lxx, 6.— 11, Is. xlvi, 3.

sempre l'Església. Per la seva bellesa,

ocupa un deis primers Uocs, si no el

primer, del Saltiri.

2. — Déu meu, Déu meu... Paraules

dites per N, S. Jesucrist a la Creu (Mt.

XXVII, 46). — Ets lluny de mes pregá-

ries. M diu : lluny de rna salvado; cor-

recció de IB, críticament molt versem-
blant i aconsellada peí parallelisme amb
el segon hemistiqui. — Deis mots amb
qué gemego. Que N. S. J. prega a grans

crits en la Creu, consta peí text citat de

Sant Mateu i per Sant Pau, Heb. V, 7.

3. — No fas cabal de mi. Interpreta-

do de IB, basada en Ies versions siríaca

i etiópica; M sembla voler dir i cap si-

lenci (repós ?) per a mi.

7. — Jo sóc un verm. Vegeu aquesta

colpidoracomparació en Isaías, XLI, 14.

8. — Obrint els Uavis i brandant el

cap. Dos gestos que entre els orientáis

significaven un menyspreu injuriós i la

certesa que és merescut. Vegeu Job,

XVI, 4, 10; Thren. II, 15; Ps. CVI.'L

25 i el compliment d'aquesta profecía

en Mt. XXVIII, 39.

9. — Paraules impies contra l'Afligit

i al mateix temps contra Déu, la cor-
ñanga en el qual declaren inútil. Ve-
geu-ho complert en Mt. XXVII, 43.

lo-ii. — Tres expressions que afir-

men que realment Déu és el Pare del

gran Afligit. La darrera aHudeix el cos-

tum antic de posar el nadó sobre els ge-

nolls del pare, el qual, acceptant-lo, el

reconeixia com a fill i es comprometía
a donar-li aliment i defensa. Vegeu
Gn. L, 23.
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^*No t'allunyis de mi, que só en l'angoixa,

prop meu estigues, que no hi ha qui em valgui.

^^Bous innombrables m'han voltat,

braus de Basan m'han enrondat,

^*la seva boca contra mi han badat,

com Ileó que esbocina i que bruela

;

^^com aigua m'he escolat,

tots els meus ossos s'han desconjuntat,

mon cor com cera s'ha tornat,

s'ha fos dins mes entranyes

;

^^com terrissa ma gola s'ha eixugat,

a la gorja ma Uengua s'ha agafat,

a la pols del sepulcre m'abaixares

;

^^car munió de gossos m'han voltat,

estols de malfactors m'han assetjat,

les mans i els peus m'han foradat,

^^puc comptar tots mos ossos;

ells m'han mirat, contents m'han contemplat,

^^mes vestimentes s'han partionat,

s'han fet a sorts la meva túnica.

13, Am. IV, I. — 14, Thren. ii, i6.— 15, lob xxiii, i6.— 16, lo. xix, 28 — 17, Mt. xxvn, 55; Le. xxiii, 33;
lo. XIX, 23, 37; lo. XX, 25.— 19, Mt. XXVII, 35; Le. xxiii, 34; lo. xix, 24.

i^. — Tretes de la vida deis pastors, 36; Ps. LVIÍI, 7, 15, M diu simple-

aqüestes imatges expressen amb gran mQni gossos m'han voltat. LXX afegeix

energía el perill de mort. El Basan era molts (munió). — Les mans i els peus

una muntanya situada al peu de l'Her- m'han foradat. Tot i haver-se intentat

mon, N-E. de la Palestina, célebre pels de substituir aquesta versió per aquesta

seus grassos pasturatges que criaven altra, més adient a l'estat alterat de M :

bous molt corpulents. un estol de malvats m'han assetjat Ies

16. — Ma gola. M: mafoffa; corvQcció mans i els peus com un Ileó, la crítica,

de IB, recomanada peí paralielisme. — ádhuc racionalista, accepta cada dia

A la gorja ma Uengua s'ha agafat. Tur- més la interpretació tradicional que do-

ment de la set sofert per N. S. Jesucrist nem en el text, avalada per un códex
a la Creu, com diu Jo. XIX, 28-29. — hebreu i per les millors versions anti-

A la pols del sepulcre m'abaixares. Pa- gues. Hom sap que així fou fet literal-

raules dirigides a Déu, sense la permis- ment a N. S. Jesucrist, mil anys des-

sió del qual ningú no hauria pogut llevar prés d'aquesta profecia

.

la vida al Crist. Vegeu Jo XIX, 11.
1
9. - Tant en temps de David com de

17. — Compara els seus enemics a Jesucrist, els botxins rebien com a part

gossos famolencs que volten un morent de Uur salari els vestits de la víctima; ve-

abandonat per devorar-lo, espectacle geu, per a Jesucrist, Mt. XXVII, ^ 5 ; Me.
freqüent a l'Orient. Vegeu II Rg. XIX, XV, 24; Le. XXIII, 34; Jo. XIX, 23-24.
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^^Mes Tu, Senyor, no restis Uuny,

Tu, forca meva, cuita al meu auxili.

^^Deslliura la meva ánima del glavi,

de les úrpes del ca Túnica meva

;

^*llibera'm de la gola del Ueó,

de les banyes del brúfol aquest miser.

^^Jo narraré ton nom ais meus germans,

enmig de l'assemblea et lloaré.

^^«Oh temorosos del Senyor, lloeu-lo,

tots els filis de Jacob, glorifiquetr^lo,

tem-lo, semen^a tota d'Israel,

^^puix que EU no ha menystingut ni dejectat

l'abatiment del miserable,

ni ha escondit d'ell la seva fai;,

ans quan ell l'ha invocat, H ha dat escolta».

^^De Tu en el gran aplec ve ma lloan^a,

davant sos temorosos jo compliré els meus vots.

^^Els humils menjaran a sadollar-se,

lloaran Déu aquells qui el cerquen:

«Visquen els vostres cors eternament ! »

^^Fent-ne memoria tornaran a Déu

els termenals tots de la térra,

22, II Tím, IV, 17.— 23, Hbr. II, 12. -24, Ps. cxxxiv, 19, 20. -25, Hbr.v, 7.-26, Ps. xxxiv, 18; Ps.

XXXIX, 9, 10.—27, Ps. Lxviii, 32; Is. Lxv, 13.— 28, Ps. II, 8; Ps. lxvi, 6.

21. — UÚnica meva. L'ánima o la pacífics o eucarístics. Les parts grasses

vida, que és una sola. eren ofertes a Déu, amb la partió cor-

23-32. — Segona part : acció de grá- responent ais sacerdots; la resta era

cies del gran Afligit, segur que será es- menjada en un ápat sagrat on el dona-
coltat, per la próxima deslliuranga, i dor convidava els parents i amics. El

exposició deis fruits gloriosos deis seus nostre Afligit figura haver convidat els

suplicis. pobres o humils. El compliment d'a-

22. — Aquest miser. M : la meva hu- quests vots en l'Eucaristia no ens sem-
militat; correcció de LXX i altres ver- bla improbable.

sions orientáis antigües. 27. — Visquin els vostres cors eterna-

23. — Ais meus germans. Els jueus, ment. La perpetuítat de la vida, que no
com interpreta Sant Pau (Hbr. II, li), donaven en cap sentit els ápats sagrats

on diu que el Crist no s'avergonyí d'a- de l'A. T., és expressament promesa
nomenar germans els jueus. com un fruit de l'Eucaristia per N. S.

26-27. Allusió ais ritus deis sacri- Jesucrist en Jo. VI, 50-52.

ficis d'acció de grácies, alirament dits 28. — Les prometences fetes fins ara
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i a sa fac prostraran-se les nissagues

totes de les nacions.

Car de Déu és el regne

i EU senyoreja sobre les nacions.

^^Només a Ell adoraran

tots els qui dormen a la térra

i a sa presencia es blegaran

tots aquells qui davallen a la pols.

Per Ell viurá Tánima meva,

'^i la meva semenca el servirá

i parlará de Déu a la nissaga

^^vinent, fent sabedor de sa justicia

el poblé naixedor

:

« Aixó féu el Senyor »

.

SALM XXII (XXIII)

DÉU PASTOR I ACOLLID0R>

^Salm. De David.

El Senyor em peix, no passaré fretura;

^Em fa ajocar damunt de verdes prades;

29, AbJ. xxi; Zach. XIV, 9; Mt. VI, 1 5 . -32, Ps. lxxvii, 6. - i, Is. xl, 41 ; Ir. xxviii, 4; Ez. xxxiv, 23; lo. x,

II.— 2, Hx. XXXIV, 14; Apc. vil, 17.

ais jueus s'estenen a tots els pobles de

la térra — Les nissagues totes de les na-

cions. Prometenga feta a Abraam i a

d'altres Patriarques: Gn. XII, 3; XXVIII,
14.

—

A sa faf. M: a ma fac; correcció

d'un manuscrit hebreu, de LXX, Hi iS.

30. — Només a Ell adoraran tots els

oui dormen a la térra. M diu: menjaran
i adoraran tots els opulents de la térra;

correccions de IB, recomanades peí pa-

rallelisme. — Tots aquells qui davallen a
la pols. Dues interpretacions : els bo-
rnes de condició humil, o bé tots els

mortals, anunci de la catolicitat de l'Es-

glésia. — Per ell viurá ránima nieva.

M : lá seva anima no fará viure, sense

sentit rebedor; correccions de IB.

31. — La meva semenca. M: la se-

menca; correcció de LXX i Teodoret.

—

Parlará. M : será narrat; correcció de

LXX.
32. — Vinent. M: vindran; correcció

de LXX. — Aixó féu el Senyor. M : aixó

^¿u. LXX i S afegeixen el Senyor.

XXII. — Déu és el bon pastor que
nodreix i defensa el seu fidel; és l'amic

acoUidor i opulent que se l'asseu a tau-

la i el tracta amb generositat magnífica.

El Salmista, per aixó, desitja viure per-

pétuament a la Casa de Déu. Fou
compost per David en el temps de la

seva prosperitat.

I. — Déu és presentat sota la imatge
del bon pastor en diversos llocs de TA.
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EU envers aigües de repós em mena,

^EU em retorna l'ánima.

Per sendes rectes, peí seu nom, em guia.

^Ni que jo anés per tenebrosa valí,

els mals no temeré, car ets amb mi.

Ton gaiató i ta vara em reconforten.

^Tu em pares taula enfront deis meus contraris;

ma testa ungeixes d'oli,

i el veire meu desborda.

^Benignitat i pietat m'encalcen

tots els jorns de ma vida.

Jo habitaré a la Casa del Senyor

un llarg seguit de dies.

3, Ps, V, 8; Ps. XXX, j; Pr. viii, 20; Ps. xxiv, 11.— 4, Ps. iii, 6.— 5, Ps. rxxvir, 19; Ps. 0111,15; Ps- xci,

10; Ps. XV, j.

T., en Ps. LXXIII, i; LXXVI, 20;

LXVII, 52, 70 sq ; LXXX, r, 15; pero

sobretot en el N. T., en ia famosa pa-

rábola de Jo. X, 11-18; vegeu també
Hbr.XIII, 20.

3.
— Ell em retorna l'ánima. En el

sentit que diem una bef^uda que retorna.—Em guia. Al davant seu, com els

pastors d'Orient, que van sempre al

davant del ramat.

4. — Per tenebrosa valí. Entre fos-

cors com de sepulcre, enmig de perills

de mort. Els estimballs i les feres eren
freqüents a la Palestina, i per aixó els

pastors havien de vigilar molt els ra-

mats. — Ton gaiató i ta vara. El pas-

tor dula dos bastons, un de llarg (el

gaiató) per conduir el ramat i repen-

jar-se ell, i un de curt, una mena de

maga per a la seva defensa.

5.— Enfront deis meus contraris. L'o-

riental no té el goig complet si no pot

veure els seus enemics corsecats d en-

veja davant del seu éxit.— Ungeixes d'oli.

En els banquets fastuosos de l'Orient,

hom vessava oli sobre la testa deis

convidats. Vegeu-ne un bell episodi en

la vida de Jesucrist, Me. VII.

6.—Jo habitaré a la Casa del Senyor.

Q.uasi sempre hi hagué fidels fervoro-

sos que vivien contínuament entom del

Santuari. Vegeu el cas de la profetessa

Anna, Le. II, 37.
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SALM XXIII (XXIV)

L'entrada de Déu al Santuari

^De David. Salm.

La térra és delSenyor, i el que Templena,

i I'orbe de la térra i tots els qui l'habiten.

^ Car damunt de les mars EU l'ha fundada,

damunt deis rius Ell Tha establerta.

^¿Qui pujará al mont del Senyor

0 qui en el seu lloc sant sojornará?

*E1 de mans innocents i de cor pur

que a vanitats no ádrela la seva ánima

ni en falsia no jura al seu proísme.

*E11 de Déu s'endurá benedicció,

1 guasardó de Déu, son Salvador.

1, Ps. XXX, 4. — 2, Ps. cxxxv, 6. — 3, Ps. XIV, 1-5; Ps. II, é.— 4, Ps. XVII, 20-24; Ps. lxxii, i; Mt. v, 8.—

"

5, Ps. XXVI, 9.

XXIII. — Escrit molt probablement de les portes del Tabernacle, el 8 a; el

en ocasió del trasllat solen-ine de l'Arca chor, el Sb i el 9; la veu, des de les

al Tabernacle preparar per David sobre portes, el 10 a, i el chor, el 10 b.

el pujol de Sion, conquerit per ell ais i. — Vorbe de la térra. La part habi-

jebuseus, aquest Salm es canta segura- table.

ment en aquella solemnitat i cada ve- 2.— Per a expressar el concepte de la

gada que la hi tornaven després d'una omnipotencia de Déu, el Salmista em-
batalla en qué l'havien duta. Vegeu II pra una imatge presa de la cosmología
Sm. VI. La primera part exposa la pu- popular hebrea, segons la qual la térra

resa de vida que han de teñir els israe- ferma flotava sobre un immens oceá.

lites per a ésser dignes de pujar al Mont 4. — Quatre qualitats moráis exigeix

sagrat on era l'Arca. La segona es can- per a ésser digne de pujar a sojomar dalt

tava en arribar davant la porta, i és un de la Muntanya de Déu: innocencia en
elogi del Rei deis exércits, que acabava les obres (de mans innocents), puresa de

de guanyar una batalla. És un Salm pensaments i d'intencions {de cor pur),

dialogat entre el chor i alguns cantors desafecció de les coses de la térra {que

individuáis. Tota la processó cantava a t-an/Ya/í...) i fidelitat envers el proísme
els versets i i 2; una veu, el una i envers Déu, sobretot en els juraments.
altra veu, el 4; el chor, el 5 i el 6; el —Al seu proiswe. Mots mancants en M,
mateix chor cantava el 7; una veu, des suplerts per LXX.
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Aquesta és la nissaga de's qui el cerquen,

que del Déu de Jacob cerquen la fac.

^Portes, alceu vostres capeáis,

alceu-vos, portes eternals,

que pugui entrar el Rei de la Gloria.

^«¿Qui és aquest Rei de la Gloria?»

«Es el Déu fort i poderos,

és el Déu poderos en la batalla. »

^Portes, alceu vostres capeáis,

alceu-vos, portes eternals,

que pugui entrar el Rei de la Gloria.

« ¿Qui és aquest Rei de la Gloria?

»

« El Déu de les legions, Eli el Rei de la Gloria ! »

SALM XXIV (XX\')

De\l\kda de perdó i de protecció

'D, David.

A Tu, Senyor, jo elevo la meva ánima,

^Déu meu, en Tu confio, no sia decebut,

7, 1 Cor. n, 8.-1, Ps. lxxxv, 4; Thren. ra, 41. - 2, Ps. xxi, 4. 5; Ps. xxiii, 8; Ps. cxrv, 9-1 1; Ps, xxxi. 1,17.

6. — Cercar la fac de Déu volia dir

consultar-lo en les seves decisions, ins-

pirar la propia conducía en les pres-

cripcions i intencions divines.

—

Deis qui

el cerquen. M: del qui el cerca; cor-

recció de LXX.—D¿/ Déu de Jacob. M:
de Jacob; LXX afegeis del Déu.

7. — Alceu vostres capeáis. Les por-

tes de les ciutats forriñcades eren sovini

constTuides de manera que per a obrir-se

i tancar-se Uiscaven, pujant i baixam, en-

tre unes ranures verticals fetes ais murs
en qué eren acollades. El Salmista ex-

horta a al^ar els capeáis, o cims, de

les portes de la ciutadella de Sion. per-

qué siguin prou altes per a deixar pas-

sar el gran Rei de la Gloria. —Eternals

val tan: com antigües, Sion, l'an^Jga

Jebús, essent una ciutat antiquissima.

8-10. — Diáleg mogut. El Déu fort,

el Déu poderos, el Déu deis exercits,

són denominacions aHusives a la batalla

que s'acaba de guanyar i a totes les

guanyades per Israel des de la seva

entrada a la Terra promesa, sempre
amb l'auxili de Jahvé, que combatía peí

seu poblé, sovin: per mitjá deis ele-

ments naturals, pluja, tempesta, terra-

tréraols, etc.

9.

—

Alceu-z'os. M: alceu; correcció

de molts manuscrits i de LXX, S, T.
XXIV. — Salm alfabétic, sense gaire

connexió lógica. El Salmista es recorda

deis pecáis de la seva joventut en un.
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ni es gaudeixin de mi mos enemics.

^Ningú será confós que esperi en Tu

;

siguin confosos els qui, temeraris,

trenquen la fe donada.

^Fes-me veure, Senyor, les teves vies,

ensenya'm tes senderes.

^Adrega'm en la teva veritat

i assabenta'm, Tu que ets el Déu que em salva,

i en Tu espero tothora.

^Recorda't, oh Senyor, de tes cleméncies

i de tes compassions, velles de segles.

'Els pecats de la meva minyonia,

les meves transgressions, perd-los d'esment,

ans recorda't de mi per ta clemencia,

per ta bondat, Senyor.

^Bo i recte és el Senyor,

per aixó ensenya ais pecadors la via.

*E11 guia els mansuets en la justicia,

Ell ses senderes els ensenya.

^^Tots els camins de Déu, bondat i lleialtat

pels qui serven son pacte i sos preceptes.

^^Pel teu nom, oh Senyor,

perdonarás mon crim, car és molt gran.

3,l3. xLix, a3 —4, Ex. XXXIII, 13; Ps. xxvi, n.— 6, Ps. 011,17.— 7, lob xiii, 26; Ir. ni, zj.— ll, Ps. xxii,

5; Ps. XXX, 3; Ps. cvui, 21; Rom. v, 20.

moment en qué es troba sol i voltat de

nombrosos enemics; per aixó brollen

del seu cor demandes de perdó, pensa-

ments piadosos sobre la confianca en

Déu i supliques de protecció contra els

seus enemics. És de David, com diu el

titol, pero s'ignora el temps en qué fou

compost.

3 .
— Temeraris. Que no poden alle-

gar cap motiu que justifiqui llur con-

ducta.

4. — Vies i senderes representen els

manaments del Senyor.

10. — Son pacte i sos preceptes. El

pacte és l'alianga conciosa al Sinaí en-

tre Déu i el seu poblé; els preceptes

són totes les Ueis promulgades per Déu
a aquell poblé i contingudes en els lli-

bres de l'A. T.
11. — Peí teu nom. Per la gloria que

resultará per a Ell, o per la misericordia

que el seu nom evoca. — Car és molt
gran. Aquesta expressió podría fer

creure que aquest Salm fou compost
després de l'adulteri amb Betsabé i l'as-

sassinat d'Urias.
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^^¿Qui és el baró que té temor de Déu?

Li mostrará el camí que ha d'escollir.

^^En els béns tindrá estatge la^seva ánima

i sa sement posseirá la térra.

^*La iiitimitat de Déu per ais qui el temen,

Ell la seva alianca els fa conéixer.

^^Els meus ulls són tostemps vers el Senyor,

car Ell mos peus desUiura del parany.

^^Mira'm i tingues pietat de mi,

puix que estic sol i miserable.

Alleuja les angoixes del meu cor,

deis meus destrets dóna'm eixida.

Esguarda ma miseria i mon afany

i tots els meus pecats perdona'm.

^^Mira els meus enemics, car són nombrosos

i m'odien amb odi violent.

Guarda l'ánima meva i allibera'm,

no resti jo en vergonya, puix m'he acoUit en Tu.

^''La integritat m'empari i la dretura,

perqué jo espero en Tu, Senyor.

^^Oh Déu, deslliura Israel

de totes ses tribulacions.

14, Pr. in, ^2; Is. uv, 13; lo. vi, 45.— 15, Ps. cxl, 8; Ps. xxx, 4.— 16, Ps. lxviii, i6; Ps. cxviii, 132.

—

18, II Rg. XVI, 12. -20, supra, 2; Fs. xv, i. - 22, Ps. cxxcx, 8.

13.— Tindrá estaige Literalment^^r-
noctara, 90 és, descansará tranquilla-

ment en la benestanca assegurada per

Déu.

—

La térra. No pas tot el món,
sinó la Terra promesa, Tharetatge d'Is-

rael, que el just posseirá sense que
ningú l'hi disputi. En el N. T. aquesta
expressió s'eleva a significar el cel, la

térra deis veritables vivents. Vegeu Mt.
V, 5-

14. — Déu atorga la seva iniimitat al

just. L'alian^a que 11 fa conéixer és la

de Déu amb Israel, que ací pren un

sentit individual, Déu aliant-se amb cada

ánima fidel i comunicant-li les resplen-

dors de la revelació.

15. — És tanta la confianca del Sal-

mista, que té els ulls fits en Deu, ne-

gligint de mirar on posa els peus, cert

com está que Déu el deslliurará deis

parany s.

17. — Alleuja. M: allunya, correcció

de IB.

21.— Senyor. Manca en M; suplert

perLXX.



ELS S.\LMS-XXV, i-8 95

SALM XXV (XXVI)

La bona consci¿ncia

^De David.

Ret-me, Senyor, justicia,

puix que jo he caminat en ma innocencia

i, confiant en Déu, no he vaciliat.

^Prova'm, Senyor, i esbrina'm,

mos ronyons agresola i el meu cor.

* Perqué davant mos ulls és ta clemencia

i vaig sempre en la teva veritat.

^No sec amb els barons d'iniquitat,

ni amb la gent arterosa no m'aplego.

^Odio Tassemblea deis malvats,

no preñe seient amb els impiadosos.

^ Rento les meves mans en la innocencia

i faig el gir del teu altar, Senyor,

' per fer sentir la veu de ta lloanga

cantant totes les teves meravelles.

^Senyor, jo amo el sojorn de casa teva

i el lloc del Tabernacle de ta gloria.

1, Ps. VII, 8; Ps. XXXIV, 24; Ps. xuii, i; IV Rg. xx, 3; Ps. xxiv, 2; Ps. xxx, 14.— 2, Ps. xvi, 3; Ps. cxxxviii,

2J.— 6, Ex. xxx, 19; Dt. XXI, 16; Ps. xxiii, 4; Ps. Lxxii, 13. -7, Ps. IX, l.

XXV.—Segur de la seva innocencia, a símbol de la puresa de Tánima. —
David reclama el judicijust del Senyor, Fuig el gir del teu altar. L'altar deis

que el reivindiqui davant deis seus ene- holocaustos, en el pati exterior,

mies, i damana d'ésser desUiurat del 7. — Les teves meravelles. Les que
destí desastres deis dolents. Fou com- havia obrat Déu a favor de David. Les
post en una de les persecucions que processons entorn de l'altar eren acom-
sofrí el Rei profeta. panyades de cántics d'acció de grácies

2.

—

Mos ronyons agresola i el meu cor. pels beneficis fets per Déu al poblé
Vegeu la nota al Salm VIII^ 9. elegit.

4. — Vegeu Salm I, i. 8. - Ta gloria. La gloria de Déu es

6. -Rento les meves mans. K(\nt SI úin manifestava de vegades sensiblement
que acomplien els sacerdots abans de en el Tabernacle. Vegeu Ex. XVI, 7;
les funcions sagradas, continuat des- XXXIV, i8, 22.

prés per la nostra liturgia, ha passat ací
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^Amb els inics no Uevis la meva ánima

ni amb homes homeiers la meva vida,

^^que porten en llurs mans la malvestat,

la destra llur és de suborns curulla.

^^Jo, per contra, camino en ma innocencia:

salva'm i tingues pietat de mi.

^-Mon peu va ferm en el cami planer,

en els aplecs beneiré el Senyor.

SALM XXM (XXVII)

CoXFIANgA EN DÉU

^De David.

El Senyor és ma Uum i ma salut

:

¿de qui tindré temenca?

El Senyor de ma vida és baluard

:

¿ de qui tindré paüra ?

^En acostar-se'm els malvats

per devorar les meves carns,

són ells, mos enemics, mos adversaris,

els que trontollen, els que cauen.

^Ni que un exércit contra mi acampés,

mon cor no temerla

;

12, Ps. XXI, 25.— 1, Ps. Lxxxiii, 11; Is. LX, 20; Mich. VII, 8; Ex. xv, 2.— 3, Ps. 111, 6.

9-10. — AHusió a la maldat deis ho- d'ésser ungit», afegides per LXX i Vg
mes elevats d'aquell temps i país, entre al títol, fixarien el temps de la compo-
els quals eren freqüents els homicides sició d'aquest Salm abans de la segona
i els corruptors de la justicia. unció de David (II Sm. II, 4), o sia al

12. — En el cami planer. Camí peí temps de la persecució de Saül i de les

qual podia caminar segur de no caure. guerres civils que se'n seguiren contra

XXVI. — Sabent-se protegit de Déu, els partidaris d'aquest antecessor seu

el Salmista se sent segur enmig deis (II Sm. II, 8 sq.; III, i sq.).

més grans enemics; el seu únic desig 2.— Per dei'orar les meves carns. Ii:n2ii-

és de viure sempre oculten el Santuari; ge rude per a indicar el desig d'exter-

de sobte li revé el record deis enemics minar-lo que els seus enemics havien

i adrega a Déu una pregarla angoixosa, mostrat: vegeu Ps. III, 2.

pero confiada. Unes paraules : «Abans
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ni que una guerra contra mi s'alcés,

jo pía confiaria.

*Una cosa només prego al Senyor;

per ella jo em daleixo

:

de sojornar en la Casa del Senyor

tots els jorns de ma vida

i gaudir-me de sa suavitat

tot mirant-me el seu Temple.

^ Car EU m'escondirá en son Tabernacle

al jorn de malauranga,

m'amagará al més íntim de sa tenda,

m'aixecará en la roca.

^Ja des d'ara ma testa s'enalteix

damunt mos adversaris que m'envolten.

Jo dins son Tabernacle immolaré

hósties de jubilan(;a

i cantaré i salmejaré al Senyor.

'Escolta, oh Déu, la veu amb qué jo clamo,

apiada't de mi i dóna'm escolta.

^Mon cor et parla, a Tu et cerca ma fac,

la teva fa»;, Senyor, jo cerco.

^La teva tag no amaguis pas de mi.

Tu ets mon adjutori.

No em rebutgessis pas, no m'abandonis,

oh mon Déu salvador.

4, Ps. XXV, 8; Ps. Lxiv, 4; Ps lxxxix, 17.— 5, Ps. xxx, 20; Ps. xc, i.— 6, Ps. iii, 3.-8, Ps. xxni, 6.—
9, Ps. Lxviii, 17; Ps. xxin, j.

5.—El Tabernacle i \a. tenda designen l'altar tot cantant en alta veu himnes
el pavelló on David havia posat l'Arca d agraiment. Vegeu II Sm. VI, 15.

dalt del Mont Sion, La roca, pro- j . — Apiada't. M: i apiada't; la

bablement la pedra sobre la qual l'Arca copulativa, que canviaria el sentit, és

descansava, és enseras símbol de for- omesa per molts manuscrits, LXX i S.

titud i asseguran(;a. 8.— Et parla. M : et parla : correc-

6.— Ultra l'asseguranga, Déu donará ció de IB.—Et cerca. M: el cerca; cor-

al Salmista la victoria, per la qual recció de Vg. — La teva fa^ significa

oferirá sacrificis d'accions de grácies, ací la teva benevoléncia.

durant els quals hom donava tombs a

7 - ANTIC TESTAMBNT VII



98 ELS SALMS-XXVI, lO-XXVíI,

^^Si del pare i la mare fos deixat,

Déu em recolliria.

^^Ensenya'm, oh Senyor, la teva via,

mena'm per una senda ben plañera

pels qui em paren insidies.

^^No em Iliuris al glatir deis enemics,

car testimonis de mentida

s'han aixecat en contra meu,

gent que respira violencia.

13 Jo el bé de Déu

cree que veuré en la térra deis vivents.

1* Espera en el Senyor,

sigues fort, afianci's el teu cor,

i espera en el Senyor.

SALM XXVII (XXVIII)

Pregaría atesa contra els enemics

De David.

A Tu, Senyor, jo clamo.

Roca meva, no siguis sord per mi,

de por que, si Tu em calles,

no m'assembli ais qui baixen a la fossa.

10, Is. xux, 1 5. — 11, P». XXIV, 4. -12, I Rg. xxii, 9; Act. IX, I.— 13, Ps. cxv, 9; Pa. cxli, 5.— 14, Ps.
XXXVI, 34.— 1, Ps. XVII, 2; Ps. XXXIV, 22; Ps. cxLii, 7; Ps. Lxxxvn, 4.

12.— Testimonis di mentida. Calum-
niadors. — Gent que respira violencia.

Vg tradueix : mentita est iniquitas sibi :

la iniquitat ha mentit contra ella mateixa.

13.—Jo el bé de Déu... M: Si ¡o

no confiava de veure Déu en la ierra

deis vivents...; cal suplir : jo estarla per-

dut, pero la condicional si no sembla
haver-se de suprimir amb cinc manus-
crits de M i amb Vg. — La térra deis

vivents. La térra on vivim, en contra-

posició al sojorn infernal deis morts.

El poeta desitja que Déu li atorgui els

seus béns en aquesta vida.

XXVII. — Afligit per la seva malau-
ranea i peí silenci de Déu, el Salmista

li adrega una pregaría fervent en de-

manda de protecció i d'ésser desUiurat

de la sort deis inics ; de sobte sent la

seva pregaría atesa i la súplica es torna

acció de grácies, que acaba amb vots

per la prosperitat del seu poblé.
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^Dóna escolta a la veu de ma preguera,

quan envers Tu jo clamo,

quan vers ton Temple sant al^o les mans.

^ No m'arrosseguis amb els pecadors

i amb els qui fan la iniquital,

que diuen mots de pau a llurs proismes,

pero en Uur cor teñen maldat.

^Dóna'ls segons llurs obres

i segons la maldat de llurs malfets,

paga'ls segons les fetes de llurs mans,

torna sobre ells les seves obres.

^Puix que en els fets de Déu no paren ment,

ni en i'obra de ses mans,

els enderroqui Déu i no els refací.

^ Beneít el Senyor, car ha escoltat

la veu de mes pregarles.

'Ma for^a és el Senyor, EU mon escut,

d'Ell s'ha fiat mon cor, i he hagut auxili

;

per tal mon cor exulta

i amb el meu cántic jo li faig lloances.

*E1 Senyor és fortalesa peí seu poblé,

refugi salvador peí seu ungit.

^ Salva ton poblé i beneeix ta herencia

i apeixa'l i sostén-lo eternament.

2, III Rg. VIII, 28, 29; III Rg. VI, s.— 3, Ps. XI, 2; Ir. ix, 8. - 4, IITim. iv, 14.— 5, lobxxxiv, 27; Is. v, 12.
— 7, Ps. III, 3.-8, Ps. XIX, 6.-9, Dt. IX, 29; III Rg viii, 51, 53.

2.

—

AIfO les mans. Actitud deis jueus pobles, que Ell mena vers el compli-

i de molts altres orientáis durant l'ora- ment de tota justicia; per aixó Déu els

ció. Vegeu Ps. LXII, 4; I Tim. II, 8. — aterrará.

Vers ton Temple sant. Els jueus, per 8.

—

Peí seu poblé. M: per ells; corre-

pregar, es giraven sovint envers el San- git segons vuit manuscrits, LXX i S.

tuari de Jerusalem. 9. — Ta herencia. El poblé elegit és

4. — Sobre aqüestes imprecacions, propietat de Déu i el condueix com un
vegeu la nota al Salm V, 11. pastor el seu ramat. Herencia, en Uen-

5.—Els homes mancats d'esperit re- guatge bíblic, significa sovint propietat,

ligios no comprenen la intervenció de i heretar, posseir.

Déu en les obres deis homes i deis
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SALM XXVIII (XXIX)

La majestat de Déu en la tempesta

^Salm. De David.

Deu al Senyor, oh filis de Déu,

deu al Senyor gloria i puixan(;a,

*deu al Senyor la gloria del seu nom,

adoreu Déu amb ornaments sagrats.

^La veu de Déu damunt les aigües,

el Déu de gloria ha tronat^

Déu al damunt d'aigües nombroses.

^La veu de Déu amb fortitud,

la veu de Déu amb majestat,

^la veu de Déu rompent els cedres;

Déu romp els cedres del Mont Liban,

^el Liban fa brincar com un vedell,

1, I Par. XVI, a8, 19; Ps. xcv, 7-9. —3, lob xxxvir, 2j Ps. cxuii, 7.— 6, Ps. cxiii, 4, 6; Dt. iii, 9.

XXVIII. — Per mitjá d'un atrevit an-

tropomorfisme, que podríem anomenar
cósmic, aquestSalm descriu rápidament
i poderosa la tempestar com una mani-
festació de la puixanga de Déu; la poe-

sía i el sentiment religiós hi rivalitzen.

La tempesta passa per la mar (v. 3),

arriba ais massissos del Liban (v. 4, 5

i 6) i es perd en el desert (v. 7, 8 i 9).

Mentrestant Déu seu serenament sobre

el mal oratge. Segons un subtítol afe-

git per LXX i Vg (in consummatione
tahernacuU), era cantat la capvuitada
de la festa deis Tabernacles, mentre
hom desfeia les tendes de fullatge (Lv.

XXIII, 56); segons el Talmud, era una
pregária de Pentecostés, a causa deis

trons que recordaven la tempesta enmig
de la qual fou promulgada l'alianca de

Déu amb el poblé hebreu al Sinaí.

1. — Filis de Déu. Segons uns, els

ángels, com en Ps. LXXXVIII, 7 i Job,
XXXVIII, 7; segons d'altres, els mem-
bres del poblé elegir, o els sacerdots,

com en Ps. LXXXI, 6. Tenim com a

gairebé indubtable la primera interpre-

tació.

2. — Amh ornaments sagrats. El Sal-

mista veu els ángels revestits amb mag-
nificéncia, com els chors del Temple.

3. — La veu de Déu. El tro. La re-

petició d'aquestes paraules sembla indi-

car el ressó prolongat del tro entre les

muntanyes.

—

Aigües nombrases. Segons
uns, el mar; segons d'altres, més pro-

bablement, els núvols.

5. — Els cedres del Liban eren famo-
sos per llur corpuléncia.

6. — El Sarion, nom fenici de l'Her-

mon, era una gran muntanya al N-E. de
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i el Sarion com un vedell de brúfol.

'La veu de Déu engega foc en flames,

^la veu de Déu fa trontollar el desert,

fa trontollar el Senyor el desert de Cades.

^La veu de Déu fa torcer els roures

i escoria les boscúries,

i en el seu Temple tots exclamen : « Gloria !
»

^^Déu seu damunt Taiguat,

Déu seurá com a rei eternament.

^Déu al seu poblé donará la forga,

Déu amb la pau beneirá el seu poblé.

SALM XXIX (XXX)

CÁNTIC DE GRÁCIES DEL CONVALESCENT

^Salm. Cántic de la festa de la dedicació del Temple. De David.

^T'exal^aré, Senyor, perqué m'has deslliurat,

perqué no has donat joia de mi ais meus adversaris.

10, Gn. VI, 17; Ps. IX, 37.— 1 1, Ps. XXVII, 8. - 2, Ps. xxiv, 2.

la Palestina. — M d¡u : i els fa brincar

(els cedres) com els vedells del Liban;

la lli^ó que donem és generalment ad-

mesa com a més probable.

7 — Foc en flames. Els llamps. Sem-
bla que els hebreus ignoraven que el

tro fos un efecte del Uamp, ans creien

que el llamp era excitat per la veu de

Déu tronant.

8. — El tro produeix un terratrémol

en el desert; és el desert de Judá, al'O.

de la Mar Morta ; d'allí passa al N. de

la península sinaítica, on hi ha la ciutat

i l'oasi de Cades, al cor de l'Arábia

Pétria.

9. — Per els roures M diu les cérvoles,

d'on alguns tradueixen : fa vedellar les

cérvoles; la nostra versió, avui general-

ment admesa, és més versemblant. El

Temple és el Palau del cel; els qui ex-

clamen Gloria són els ángels.

10. — Les pluges tempestuoses de

rOrient són diluviáis. Déu té el seu

tron damunt el reservatori d'aigua del

cel, sobre la regió de les tempestes.

11. — El poblé fidel no ha de témer
res de cap tempesta, puix que el seu
Déu li assegura la benedicció de la

pau.
XXIX. — Guarit d'una malaltia que

havia posat la seva vida en perill greu,

el Salmista en regracia Déu i invita els

fidels a exalgar la brevetat de la ira de

Déu i la gran durada de la seva clemén-
cia, per la qual ell es proposa de can-

tar sense treva les lloances de Déu,
el seu Salvador.

2. — M'has deslliurat. Literalment:
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1

* Senyor, Déu meu, a Tu vaig clamar, i em guarires,

*Del Llimb, Senyor, tragueres la meva ánima;

Tu m'has tornat a vida

d'entre aquells qui davallen a la fossa.

^Salmegeu al Senyor, els seus fidels,

a sa santa memoria doneu grades.

^ Car Ell per un moment és en sa ira,

tota una vida en sa benevolencia

;

de vespre el plor, de jorn ve l'alegria.

^ Jo deia en ma seguretat

:

«No seré somogut per un mai més.»

^Senyor, per mercé teva,

honor i fortitud Tu m*atorgares

;

escondires ta hg i fui torbat.

^Vers Tu, Senyor, jo clamo

^°i la clemencia del meu Déu imploro

:

«
i Quin guany reportará la meva sang,

si jo baixo a la fossa?

¿Es que tal volta et lloará la pols,

proclamará la teva lleialtat ? »

Ou-me, Senyor, ten pietat de mi,

sigues, Senyor, mon adjutori.

3, Ps. vr, 2.-4, Ps. Lvxxv, i?; Ps. xv, lo; Ps. xxvii, i.— 5, I Par. xvi, 4; Ps. xcvi, 12. — 6. Ps. cii, 9;
Is. XXVI, 20; Is. Liv, 7, 8; Ps. lxii, 8; Ps. cxxvr, $. — 8, Ps, cni, 29.— 10, Ps. vi, 5.

m'has poat, o tret del pou ; allusió a la

malaltia que Thavia privat de gaudir-se

de la casa que s'havia bastit a la ciutat

acabada de conquerir.

4. — Del Llimb. El sojorn deis morts.
El perill havia estat tan greu, que el

Salmista considera la seva curació com
una resurrecció.

7. — Segurament un acte de pre-

sumpció en la seva robustesa natural,

que Déu castigá amb la malaltia.

8. — El Salmista reconeix que la

seva fermetat era un do de Déu. M diu

:

afargares fermetat a ma muntanya; LXX
i Vg: m'atorrares decor i fermetat; cor-

recció de IB que es recomana per la

seva naturalitat.

10. — Déu no traurá cap profit de la

mort del Salmista, al contrari, es pri-

vará de la gloria que els seus cántics li

donen entre els homes. Idea molt fre-

qüent en els Llibres Sants : Ps. VI, 6 ;

LXXXVII, 10-12; XXXVIII, 18-19.
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I Tu mon plant en dansa trasmudares,

has deslligat el meu cilici

i m'has cenyit de joia,

perqué mon cor et canti i jo no calli;

Senyor, Déu meu, jo et lloaré per segles.

SALM XXX (XXXI)

SÚPLICA DE l'aFLIGIT I ACCIÓ DE GRACIES

*A1 mestre de chor. Salm. De David.

^ En Tu, Senyor, cerco refugi,

per sempre més no siguí jo confós

;

salva'm per ta justicia.

^Decanta cap a mi la teva orella,

acuita't a la meva deslliuranga.

Sigues per mi una roca de refugi,

castell fortificat per a salvar-me.

. *Car Tu ets ma roca, Tu ma ciutadella,

i a causa del teu nom

Tu em menarás i Tu em dirigirás

;

^ em traurás de la xarxa que m'amaguen,

car Tu^ets el meu refugi.

12,11 Rg. VI, 14; Ir. XXXI, 4, 13; Thren. v, 15. -13, Ps. xv, 9; Ps. lvi, 8.-2, Ps. xxi, j; Ps. lxx, 1-3.—

4, Ps. XVII, 2; Ps. XXII, 3.-5, Ps. XXIV, 15; Ps.ix, 15.

12. — Cilici. Vestir grosser, fet de

péls de camell o de cabra, que havia

estat ordinari en temps antics i després

restá com a vesta de dol o de peniten-

cia, o per a ésser dut en les pregáries pu-

bliques o privades. -Whas^cenyit dejoia.

Tret el cilici, m'has fet posareis vestits

de festa ; contrast que fa parallel amb
el del vers anterior entre el plant i la

dansa.

13.—Mon cor. M : la gloria; IB : ma

gloria, qo és la meva ánima: Ps VII, 5.

XXX. — Compost probablement du-
rant la persecució de David per Saül,

aquest Salm ens presenta el Salmista
sofrent en el seu eos i en la seva ánima;
submergit en la desemparanca total i en
el destret, s'abandona a la justicia de
Déu que el defensará, i canta la benau-
ranga deis qui viuen en aquest abandó,
i la gloria del Déu protector que en
resulta.
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*Jo encomano en tes mans mon esperit

:

Tu em salvarás, oh Senyor Déu fidel,

^Tu que detestes els qui reten cuite

a buidors de no-res,

mentre jo poso en Déu ma confianza.

^Jo saltaré de goig per ta bondat,

perqué Tu has esguardat el meu destret

i assistit en l'angoixa la meva ánima;

^no m'has Iliurat en mans de Tenemic

i en ampie camp has afermat mos peus.

^^Pietat, Déu, de mi, que só en angoixa

;

mon uU és m\istigat per la tristor,

Tánima meva i les entranyes meves.

Car ma vida s^esgota de cordol

i els meus anys de gemir ; .

de ma aflicció ma for^a en val de menys,

se'm consumeixen els meus ossos.

^*Dc tots mos enemics só fet Tescarn,

capcineig pels veíns, terror pels coneguts

;

fugen de mi tots els qui em veuen fora.

^^De cor sóc oblidat, talment un mort,

sóc com un vas romput.

^^Car he sentit el mormolar de molts,

6, Le. XXIII, 46; Act. VII, S9.— 7| Ion. ii, 8.-9, Dt xxxii, 50; I Rg. xvii, 46; Ps. iv, i.— 11, Ps. ci, 4.—
12, lob XIX, ij; Ps. XXXVII, 11; Ps. lxiii, 8.— 13, Ps. lxxxvii, 4. 5.— 14, Ir. xx, 10; Mt. xxvii, i.

6. — Jo encomano en tes mans mon es- rats pels pobles gentils i pels jueus

perit. L'esperit era el buf vital de Déu, apostates.

el principi de vida; el Salmista, dones, 11. — De ma aflicció. M: de ma ini-

encomana a Déu la conservació de la quitat; correcció de LXX i S.

seva vida o, en tot cas, la determinació i2.-Tothom temia d'incórrer en la ira

de l'hora més avinent per a la seva mort. de Saül, si apareixia com amic de David.
Recordem que N. S. Jesucrist digué El cástig del gran sacerdot Aquimélec,
aqüestes paraules poc abans de morir. que reté un petit servei al perseguir,

'] .
— Tu que detestes. M: /o detesto; mostra com aquesta por era justificada

les versions antigües restitueixen la (I Sm. XXII, 9 sq..). — Capcineig pels

forma de la segona persona, que es veins. M: en gran manera pels vetns;

troba també en un manuscrit hebreu.— correcció de IB, recomanada peí paral-

Buidors de no-res. Els déus falsos, ado- lelisme.
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mentre en consell s'ajunten contra mi,

per llevar-me la vida fan conjures.

^^Mes jo confio en Tu, Senyor;

jo dic : Tu ets mon Déu.

^®La meva sort és en la teva má

;

desUiura'm de les mans deis meus contraris

i deis qui em persegueixen.

^'Brilli ta damunt el teu servent

i salva'm per la teva benvolenca

;

^^confós no sigui, oh Déu, car t'he invocat;

siguin confosos els impiadosos,

reduíts al silenci en els inferns.

^^Emmudeixin els llavis de falsia

que parlen contra el just soberguejants

amb altivesa i vilipendi.

^^Que gran, Senyor, és ta bondat

que Tu reserves per ais qui et serveixen,

que a qui s'acull a Tu ofereixes

. davant deis filis deis homes !

^^Tu al recés de ta fag els arreceres

contra la intriga deis humans.

Tu te'ls amagues en la tenda

de Ies renyines de Ies Ilengües.

Beneít Déu, que insigne féu per mi

sa cleméncia en ciutat emmerletada

!

16, lob XXIV, 1. 17, Nm vi, 25; Ps. iv, 6.— 19, I Rg. ir, 3; Idc. xv.- 20, Is. lxiv, 4; I Cor. 11, 9.— 21, Ps.

XXVI, 5; lob V, ai.— 22, Ps. xvi, 7; I Rg. xxiir, 7.

17. — Brilli tafaf. Per tal d'illuminar manca en M; és afegit per tres manus-
la fosca que elvoltava. VegeuPs. IV, 7. crits hebreus i per LXX.

18. — Redutts al silenci. Que no pu- 22. — En ciutat emmerletada. Figura

guin calumniar més el just, ni bascan- expressiva de la protecció divina. Pos-
tar-lo; o també que llur turment sigui siblement designa la ciutat de Sicéleg,

tan gran, que no els resti ni for^a ni on David trobá refugi segur contra Saül

esma per a gemir. (I Sm. XXVII,
5 sq.), o tal vegada la

20. — El Salmista pressent en la seva de Ceilá, les muralles de la qual havien

confianza que els grans beneficis que d'ésser, en la intenció de Saül, un pa-

Déu li atorgará testimoniaran la seva rany d'on David no es podria escapar,

innocencia davant de tothom. — Senyot (I Sm. XXIII, 7).
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'^I jo que deia en mon aterriment

:

« Sóc exclós de la vista deis teus ulls »
;

mes Tu la veu de ma preguera oíres,

quan jo vers Tu clamava auxili.

Estimen el Senyor tots sos devots,

car el Senyor guarda els fidels

i copiosament retribueix

aquells qui fan sobergueria.

-^Siguen ferms, i enforteixi's vostre cor,

vosaltres tots els qui espereu en Déu.

SALM XXXI (XXXII)

La confessió dels pecats

^De David. Maskil.
'

Felic rhome a qui el crim és perdonat

i coberta la culpa.

^Feli^ rhome a qui Déu no compta el tort,

ni en el seu esperit no hi ha falsia.

^xMentre he callat, ma ossada es consumía

del gemegar que tot el dia feia,

23, Ps. CKv, 2; Is. xxxvni, 11,12; Ion. 11, j. —24, Ps. xxxiir, 9, lo.— 25. Ps. xxvi, 14; Ps. xxxin, 18, 22.—
1, Rom. IV, 7, 8.-2, II Cor. v, 19; Jo. i, 47.-3, Ps. ci, 4.

23. — Sóc exclós de la vista dels teus

ulls. David s'havia cregut un moment
abandonat de Déu.
XXXI. — Es quasi segur que aquest

Salm fou compost després d'obtingut

el perdó del doble crim d'adulteri i ho-
micidi comes per David i, per tant,

després del Salm L (Miserere) en qué
demanava aquest perdó. És el segon
dels Salms anomenats penitenciáis. El

Salmista hi canta la tortura d'una cons-
ciéncia rosegada peí remordiment, i la

pau joiosa de l'ánima perdonada.
I. — Coberta la culpa. No pas que

existeixi encara, tapada per una capa
superficial de perdó de Déu, sino co-

berta ais ulls de Déu, és a dir, tomada
invisible al mateix Déu, que ho veu
tot, per amagat que sigui.

2. — No hi ha falsia. La sinceritat

més absoluta en el reconeixement de la

propia culpa és condició essencialper a

atényer el perdó.

3 . — Mentre he callat. La impeniién-

cia de David dura un any.

—

Ma ossada

es consumía. L'ossada és el símbol de

la for^a física, que David perdia a con-

seqüéncia deis seus sofriments moráis.
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^car dia i nit ta má em pesava sobre,

ma vigor s'eixugava com en xardor d'estiu.

^ Vaig declarar-te el meu pecat,

la nieva iniquitat no t'escondí

;

vaigdir: « Mos torts confessaré al Senyor »,

i del meu crim Tu has perdonat la culpa.

* ^Per aixó tot fidel et pregará

en el temps de fretura,

i quan desbordaran les moltes aigües,

no arribaran a ell.

Tu ets mon recés, Tu em guardarás d'angoixa,

Tu em voltarás de cants de deslliuranga.

^ Jo et daré enteniment

i la senda a seguir t'ensenyaré,

els ulls fits damunt teu, t'instruiré.

^No siguen, dones, com el cavall i el muí,

mancats d'enteniment,

que amb brida i bo^ Tempenta has de frenar-los,

puix que altrament no se t'acosten.

^^Els dolors de l'inic són ben nombrosos,

pero aquell qui confia en el Senyor

será voltat de sa bondat.

Alegreu-vos en Déu i jubilen, oh justos,

tots els cordreturers gloriegeu-vos.

4, I Rg. V, 6, 11; Ps XXXVII, 2.-5, Ps. L, 3; Pr. XXVIII, n; Le. xv, 18, 21; lio i, 9.— 6, Ps. Lxvnr, i }.

— 7, Ps. IX, 9.-8, Ps. Lxxii, 24.— 9, Pr. xxvi, 3; lac. iii, 3.— 10, Pr. xiii, 21; Rom. 11, 9; P$.

XXXIII, 8; Pr. xvi, 20; Ir. xvii, 7.— 11, Ps. lxiii, 10; Ps. lxvii, 3.

4. — Com en xardor. M: en xardor; impenitents; el just se'n veurá llíure.

corregir segons un manuscrit. 8. — La gran majoria deis intérprets

6. — Eti el temps de fretura. M és posa aquesta estrofa en boca de Déu,
molt obscur; ve a dir: 50/5 en el temps com una resposta al Salmista; d'altres

que Tu et fas trabador; correcció de IB, hi posen també l'estrofa següent.

textualment ben fonamentada.—/ quan 9. — Els qui esperen la violencia deis

desbordaran. Els mals d'aquesta vida cástigs de Déu per a tomar a Ell són
són sovint simbolitzats per una inunda- comparats ais irracionals; altrament, el

ció d'aigües furients; ací són els cástigs text hebreu actual d'aquest verset sem-
que Déu tramet ais homes i ais pobles bla corromput.
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' SALM XXXII (XXXIII)

LLOANgA DEL PODER I DE LA PROVIDÉNGIA DE DÉU

^Oh justos, exulteu en el Senyor,

escau ais piadosos la lloan^a.

* Celebren amb la cítara el Senyor,

amb Farpa de deu cordes himnegeu-lo.

^ Canteu-li un cántic nou,

puntegeu a l'esclat de les trompetes.

* Car recta és la páranla del Senyor,

i són fidels totes les seves obres.

^EU ama la justicia i la dretura,

de la bondat de Déu plena és la térra.

^Pel verb de Déu foren creats els cels,

d'un hálit de sa boca l'estol llur.

'Ell congrega les aigües del mar com en un odre,

EU posa les onades en un reservatori.

^ Temi el Senyor tota la térra,

tot habitant del món el revereixi,

^ car Ell parla, i heus ací fet,

Ell comanda, i existi tot.

1, Ps. XXXI, 11; Ps. cxLvi, I. — 3, Ps. XXXIX, 3; Ps. cxiiv, 9; Is. xLir, 10; Apc. v, 9; Apc. xiv, 3.

—

5, Ps. X, 7; Ps. cxviii, 64 —6, Gn. i, 6, 7; Hbr. xi, 3; II Ptr. iir, s-
— 9» Gn. i, 5; Ps. cxlviii. j, 6.

XXXII. — L'omnipoténcia de Déu, que fa suposar un nou motiu de Uoanga,
manifestada en la Creació, és una pe- tal vegada una victoria. Vegeu la ma-
nyora de prosperitat per a Israel, que teixa expressió en Ps. XXIX, 3; XCV,
el Senyor ha elegit com a poblé seu, i i; XCVIÍ, i; CXLIII, 9.

també per ais justos que esperen en Ell. 6 — Peí verb de Deu foren creats els

No consta que aquest Salm sigui de ¿:¿/5. El ^zaí creador; vegeu Gn. I,
5 sq.

—

David, encara que l'hi atribueixi el títol D'un hálit de sa boca. Locució parallela i

de LXX i Vg. Alguns el creuen com- equivalent a la páranla de Déu.— L'estol

post en ocasió d'una gran victoria asso- llur. Els astres i totes les forces cósmi-
lida contraéis pobles gentils. ques formen com els exércits de Déu.

2. — L'arpa de deu cordes. El nébel 7. —• La immensitat del mar, davant
deis jueus era més petit que la nostra de Déu, és com un odre. M diu : con-

arpa, pero tenia la mateixa forma. gregant congrega les aigües de lámar;
3. — Canteu-li un cántic nou. Verset corregit per les versions antigües.
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^°Déu dissipa els consells de les nacions

i torna eixorcs els pensaments deis pobles.

**E1 consell del Senyor román per sempre,

les mires del seu cor de segle en segle.

Nació felÍ9 que té el Senyor per Déu,

-poblé que EU s'ha escoUit per heretatge.

^^Déu mira des del cel,

veu tots els filis deis homes.

^^Del lloc estant on EU habita

observa els habitants tots de la térra.

^^Ell el cor de cascun ha afaiconat,

Ell para esment a totes Uurs accions.

*^Cap rei no és vencedor pels grans exércits,

ni se salva el guerrer per sa gran for^a.

^'Per triomfar, el cavall falleix,

no salva pas en sa gran forca.

^^Heus aci TuU de Déu sobre els qui el temen,

els qui esperen en sa misericordia,

*^per salvar de la mort l'ánima Uur

i servar-los en vida en temps de fam.

-°En l'espera de Déu és la nostra ánima,

Ell és nostre socors i nostre escut.

^^En Ell, per tal, s'alegra el nostre cor,

puix que havem esperat en son sant nom.

Sobre nós sia ta clemencia, oh Déu,

tal com nosaltres ho esperem de Tu.
10, Nch. IV, 6. — 12, Dt. VII, 6; Ps. lxiv, 4. — 16, Ps. xuii, 6.— 17, Ps. xrx, 7; Pr. xxi, 31.-

18, lob XXXVI, 7; I Ptr. iii, 12.— 19, Ps. xxxvi, 19. — 20, Dt. xxxiii, 29.— 21, Zach. x. 7; lo. xvi, ai.

10.—Després de magnificar Tomni- i6. — Per triomfar el cavall falleix.

potencia palesada en la creació del món, La cavalleria era la forca principal deis

el Salmista exposa el govem de Déu egipcis, sirians i assiris.

sobre els pobles. Nacions i pobles ex- 19. — Per salvar de la mort. S'entén
pressen ací directament els de la genti- d'una mort violenta, o la que causa una
litat, els plans deis quals contra Israel catástrofe general, com l'epidémia, o
Déu dissipa. la fam, expressada en el vers següent.

12. — Nació felif. Israel, la felicitar 22.—Vers emprat perla litúrgia cris-

del qual ve de retre cuite al Déu veri- tiana, formant el penúltim versicle del

table. Te Deum.
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SALM XXXIII (XXXIV)

Protecció de Déu sobre el just

^De David, quan estraféu el seu seny davant Abimélec, i aquest

l'expeHí, i se n'aná.

^Beneiré el Senyor tothora,

sempre será en ma boca sa lloan^a.

^ En el Senyor es gloria la meva ánima,

que els mansuets ho sentin i s'alegrin.

*E1 Senyor junt amb mi magnifiquen

i enaltim el seu nom tots a la una.

^He cercat el Senyor i Ell m'ha respost

i de tots mos esglais m'ha desUiurat.

^ Miren vers Ell per tal d'estar joiosos,

i vostra fa^ no sigui avergonyida.

' Aquest pobre cridá i Déu el sentí

i l'ha salvat de totes ses angoixes.

^L'ángel de Déu acampa a les engires

deis temorosos d'EU i els'allibera.

2, Eph. V, 20.— 3, Ps. Lxviii, 30; Le. i, 46.-5, Mt. vu, 7.— 6, Is. lxix, 3.— 8, Ex. xxiii, 20, 23; ^s. lxiu,

9; Gn. xxxn, 2; Zach. ix, 8.

XXXJII.—Salm alfabétic, més didác- davant del qual David es fingeix boig tan

tic que líric, en qué David fa del Senvor reeixidament, que el rei el posa en
elogis de regraciament per haver-lo Ilibertat, i ell es refugia a la caverna
desUiurat d'un gran perill, invita tots d'AduHam (I Sm. XXI, ri sq.)-

els justos a unir-se a les seves lloances, 6.— M : Miraren vers Ell i estigueren

els dicta normes de vida i els encoratja joiosos; corregit segons vuit manuscrits
a esperar en Déu, que no abandona els de l'hebreu, LXX, Aq., S, Hi.

—

l vostra

qui el revereixen de cor. L'ocasió his- fac. M : i llurs fafs; correcció de LXX,
tórica és indicada peí títol. Perseguit i S i Hi.

asseijat de prop per Saül, David es 8. —L'ángel de l'alianca de Déu amb
refugia en térra de filisteus, prop de el poblé d'Israel, en constant relació

Get; reconegut com el gran enemic amb aquest poblé; vegeu Jos. V, 14;
d'aquell poblé, és dut presoner al rei Ps. XXXIV, 5. Aci és presentat com
Achis (Vg: Achimelec, M : Abimélec, un cabdill militar que ve al socors del

títol generic, dinástic, deis reis fenicis), fidel.
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* Gusten i vegeu que bo és el Senyor,

feli^ el baró que hi cerca refugi.

^^Sants del Senyor, temeu-lo,

car no passen fretura aquells qui el temen.

^^Passaren els potents pobresa i fam,

qui cerca Déu no manca de cap bé.

^^Veniu, filis, escolteu-me,

i jo US ensenyaré el temor de Déu.

¿ Qui és el baró a qui abelleix la vida,

cobeja dies per fruir deis béns?

Guarda de mal la teva llengua,

tos llavis de páranles de falsia.

^^Defuig el mal i fes el bé,

cerca la pau i encalga-la.

^^Els uUs de Déu es giren vers els justos,

ses orelles envers llurs crits d'auxili.

^'La fa^ de Déu fita els qui fan el mal

per llur record fer perdre de la térra.

Clamen els justos i el Senyor els escolta

i els deslliura de totes llurs angoixes.

*^El Senyor és prop deis crebantats de cor

i salva els esperits aclaparats.

^*^Nombroses són les afliccions del just,

pero de totes el Senyor el deslliura.

*^E11 guarda tots llurs ossos,

9, I Ph. II, 3.— 11, lob IV, 10, n; Ps. xxvi, 2^.-13, I Ptr. iii, 10-12.— 14, I Ptr, 11, aa.— 15, Ps. xxxvi,

27; lob xxviii, 28; Rom. xiv, 19; Hbr. xir, 14. — 16, lob xxxvi, 7; Ps. xxxii. 18.— 17, Ir. xuv, 11; lob
xviii, 17.— 19, Ps. L, 17; Ps. cxLvi, 3. — 20, II Tim. 111, 11, 12. - 21, lo. xix, 36.

9. — Per a comprendre la bondat de jueus entenien el conjunt de tots els

Déu, cal una coneixenga íntima, una deures religiosos,

degustado espiritual previa. Per aquest 1^.— Cobeja dies. La longevitat era el

versicle, aquest Salm era el cantic bé més preat deis jueus.

de la comunió en l'Església primitiva. i8.— £/j/í^5íí)5. Mots mancants en M,
11. — Els potents. M: els cadelJs de suplerts per LXX, S i T.

Ileo; correcció de IB; LXX diu : els 2 1 .—Hxpressió figurada per a dir que
rics. guarda de mal tot llur ésser, prometen^a

12.—Ei to esdevé més didáctic i cal- que tingué una realització material en
mós. Per l'expressió temor de Déu tls N. S Jesucrist: vegeu Jo. XIX, 36.
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un sol d'entre ells no será mai romput.

^^La malvestat fará morir el dolent

i els qui odien el just serán punits.

*^Déu rescata la vida ais seus servents,

qui en EU s'aculli no será damnat.

SALM XXXIV (XXXV)

Clam de socors contra perseguidors injustos

De David.

Combat, oh Déu, els qui em combaten,

Iluita contra els qui Uuiten contra mi.

^Pren Tescut i la darga

i alca't en mon ajut.

^ Brandeix la llanga

i barra el pas ais meus perseguidors.

Dignes a la meva ánima : « Jo sóc ta salvació. »

^En confusió i vergonya siguin

els qui cerquen ma vida,

tornin enrera i s'enrogeixin

els qui s'empensen el meu mal.

^ Esdevinguin com boíl davant del vent

quan ton ángel, oh Déu, els foragiti,

^ sigui llur via fosca i Uenegosa

quan ton ángel, oh Déu, els persegueixi.

23, Ps. ucx, 23.— t, Rg. XXIV, lé. — 2, Ps/v, 12.- 5, Ps. i, 4.-6, Ir. xxiii, 12.

XXXIV. — Angoixosa pregaría del lluites armades ; la primera allusió será

Salmista perseguir, que se sap innocent desenrotllada ais v. 23 i 24; la segona
i demana a Déu protecció per a ell i ho és tot seguir.

cásrigs per ais seus enemics, alguns 2. — Uescut i la dar^a. L'escur perir,

deis quals afegeixen a la maldar la in- porrar al brag esquerre, que cobria sois

grarirud. Conté alguns versers messiá- el bust, i l'escur Uarg que podia proregir

nics en sentir tipie, com anorarem més ror el eos i era porrat per un escuder.

avall. Sembla composr per David al VegeuPs. V, 12.

temps de la seva persecució per Saül. 5. — Ton ángel, oh Déu — Vegeu
I. — El primer vers sembla aUudira Ps. XXXIII, 7, ñora. — Els foragiti.

atacs davanr deis rribunals ; el segon, a M : foragitant; correcció de LXX.
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"^Car sens motiu m'han tes llur xaixa oculta,

sens motiu una fossa han excavat

contra la meva vida.

* Una esfondrada insospitada els vingui,

siguin collits al lla^ que m'han parat,

caiguin ells a la fossa que cavaren.

'I en Déu exultará l'ánima meva,

s'alegrará del teu socors.

Dirán totes mes forces :

«Déu, qui semblant a Tu?

Tu salves el marrit del més fort que ell,

el pobre i l'indigent de qui el despulla. »

^^S'alcaren testimonis violents

i em preguntaven el que jo no sé.

^^Mal per bé em retornaren,

dol d'orbetat per la meva ánima.

^^I aixó que jo, quan ells jeien malalts,

de cilici em vestia,

afligía en dejunis la meva ánima

i en mon si ressonava la pregária.

7, Ps. IX, 15. — 8, I Thes. V, 3; Ps. vix, i J. — 9, Le. i, 47.— 10, Ex. xv, 1 1.— 12, Ps. xxxvii, 20; Ir. xviii,

20; lo. X, }2.— 13, lob XXX, aj; Ps. lxvhi, 10, 11; Ps. lxxviii, 12.

7-9. — Imatges tretes de la cacera

de bésties salvatges.

7. — M diu: car sens motiu m'han tes

una fossa, una xarxa sens motiu han ex-

cavat per a la meva ánima (vida). La
paraula fossa ha estat transposada al se-

gon hemistiqui segons S.

8. — Els vingui... siguin collits... cai-

guin. M posa aquests verbs en singular;

correcció de LXX i S, més adient al

context. — Que cavaren. Paraules man-
cants en M, suplertes per S.

10. — Totes mes forces. Literalment

:

tots mos ossos, en Uenguatge figurat.

11. — Alió que jo no sé. Alió que ell

no havia comés.
12. — Mal per bé em retornaren. El

mateix Saül confessá haver obrat així

envers David; vegeu I Sm. XXIV, 17
sq. — Dol (Torhetat. El dolor de no te-

ñir filis, o d'haver-los perduts, forta-

mant sentit peí poblé jueu. Els ene-

mies separaren David de la seva muller
Micol, deis seus filis, deis seus parents i

fins deis seus amics íntims,com Jonatás.

13. — I en mon si ressonava la pregá-

ria. Aquesta expressió ha rebut diver-

ses interpretacions : pregava corbat i

capclí, talment que la meva oració res-

sonava en el meu pit ; la meva pregá-

ria, no fent profit ais meus enemics,
requeia en benediccions sobre mi

;
pre-

gava contra mi, 90 és demanava per a

ell mateix les penes que havien de valer

la cleméncia per ais qui ell creia amics
seus.

8-AMTIC TISTAMENT Vtl
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^*Com per un amic meu, per un germá,

jo trist em captenia

;

talment com qui plorés la seva mare,

anava ombrívol i amb la testa enclina.

^^I quan ma for^a trontollá,

ells tots gojosos s'acoblaren,

contra mi s'acoblaren per colpir-me,

ells m'esdernaven sense mai desdir

em temptaven i em feien escarnots,

un carrisqueig de dents fent contra mi.

^^(jFins quan, Senyor, t'ho mirarás?

Deis braolants deslliura la meva ánima,

deis lleons Túnica meva.

en la gran assemblea et daré grácies,

entre un poblé nombrós t'exalgaré.

^*No tinguin goig de mi

mos enemics injustos,

ni piqui l'uU qui sens raó m'odia.

Car llurs páranles no són pas de pau,

ans rumien páranles de perfidia

contra els pacífics de la térra.

Badén la boca contra mi

;

diuen : «
¡
Fort !, fort, els nostres ulls ho han vist ! »

^^Tu ho has vist, Senyor, no callis,

16, lob XVI, 9; Thren. n, i6.— 17, Hab. i, 13; Ps. xxi, 20.— 18, Ps. xxr, 25.— 19, P». ucviii, 4; Ps. vi, 13.—21, Ps. XXI, 13; Ps. XXXIX, I j.—22, Ex, ni, 7; Ps. xxvii, i; Ps. xxi, 11, 19; Ps. xxxvii, 21.

15. — El text hebreu actual d'aquests cá aqüestes paraules ; vegeu Jo. XV,
dos versets és molt obscur i certament 25. El pie d'ull, vulgarment fer l'ulht,

corrompuc. Les interpretacions són va- era un gest de befa malévola, com el

ries i totes conjecturals ; donem la de carrisqueig de dents del v. 16 ho era

IB, fundada en part en LXX i en part de rabia furiosa.

en conjectures molt versemblants. 21. — Badén la boca contra mi. Par-

17. — Deis braolants. M : deis estre- len molt alt i molt fort. — Fort!, fort

!

pilosos o devastadors; correcció conjec- En Toriginal, és una exclamació d'iro-

tural d¿ IB, que canvia una sola lletra i nia acerba. Ho hem traduít per aquesta

és recomanada p^l paraHelisme. e.xclamació quasi infantil que indica

19. — Qui sens raó m'odia. Vg : qui l'alegria de veure el cástig d'un reputat

oderunt me gratis. N. S. Jesucrist s'apli- com a ben mereixedor d'ell.
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oh Senyor, no t'allunyis pas de mi.

Desensonya't, desvetlla't per la defensa meva,

Déu meu i Senyor meu, per dur ma causa.

Jutja'm, Senyor Déu meu, per ta justicia

i fes que aquests no tinguin goig de mi.

^^No diguin en llur cor : « Albíxeres !

El nostre anhel és ben complert ! »,

ni diguin mai : « L'hem devorat ! »

Confosos tots ensems i avergonyits

siguin aquells que del meu mal s'alegren,

de vituperi i de rojor es cobreixin

aquells qui s'enalteixen contra mi.

Cantin i exultin els qui en ma justicia

es complanen, i diguin sens repós

:

« Magnificat sigui el Senyor

que vol la salvació del seu servent. »

I narrará ma llengua ta justicia,

tot dia ta lloan^a.

SALM XXXV (XXXVI)

La font de la vida

^Al mestre de chor. De David, servent de Déu.

^ Parla al cor de l'impiu la iniquitat,

cap temcn^a de Déu davant sos ulls.

23, Ps. vir, 6.-24, Ps. xxv, i.— 25, Thren. ii, lé.— 26, supra, 4.-27, Ps. cxlix, 4.-28, Ps. i, 14; Ps.

Lxx, 24.-2, Rom. III, 18.

28. — / narrará. El mot hebreu de-

signa el mormol inconscient que fa la

llengua sota la impressió deis senti-

ments del cor durant l'oració elevada.

XXXV. - Doble descripció de la

malicia interior de l'inic i de la bondat
inesgotable de Déu que, ádhuc menys-
concgut deis pecadors, és pródig deis

seus favors envers totes les criatures
;

acaba amb una fervent pregaría a Déu,
font de la vida. Es creu que fou escrit

per David durant la persecució de Saül,

2. — Text difícil. Se'n donen dues
interpretacions, una que formula l'ora-

cle que la iniquitat dicta al cor de l'im-

piu, i una altra que dona aquest mateix
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^ Car s'afalaga en son magí : son crim

no será descobert ni detestat.

*Mots de sa boca, iniquitat i frau,

ha cessat de capir, ja no obra bé.

^ Rumia la maldat damunt son Hit,

es manté en una senda que no és bona,

ja no refusa el mal.

^ Oh Senyor, fins al cel va ta clemencia

i fins ais núvols ta fidelitat.

'Es ta justicia com els puigs de Déu,

els teus judicis com la mar pregona,

homes i bésties, oh Senyor, Tu salves.

^ Que preciosa, oh Déu, la teva gracia

!

Per aixó els filis deis homes

s'aixopluguen a l'ombra de tes ales.

^De la grassor es sacien de ta casa.

Tu els abeures al riu de tes delicies.

Car en Tu és la fontana de la vida,

i en la Uum teva contemplem la llum.

3, Dt. XXIX, iv; Ps. IX, 24.—4, Ir. iv, 22; Is. lxv, 2.— 6, Ps. lvi, 10. — 7, Ps. lxx, 19; Rm. xi, 33; Ps.

cxuv, 9; Neh. IX, 6.-8, Ps. xxx, 19; Rt. n, 12.— 9, Ps. xxvr, 4; lob xx, 17; Apc. xxii, i; Ps. xlv,

4; Ps. XV, 1 1.— 10, Ir. II, 15; lo. IV, 10, 14; I Ptr. 11, 9.

oracle, pero intuir peí Salmista
;
adop- creades

; vegeu Ps. CIII, 14, 27,28.
tem, amb IB, la primera. — Al cor de 9. — De la grassor es sacien de ta casa.

Vimpiu. M: al meu cor; corregit segons Allusió a la participació deis fidels en
uns quants manuscrits, LXX i Hi. els festins sagrats en qué eren menjades

3.—Encara un text difícil. A més de les victimes. Les parts grasses, preferi-

la interpretació que donem, hi ha la que des com a més gustoses, eren donades a

diu que la iniquitat li fa trobar, per odi a l'ofertor, que en feia un ápat religiós, al

Déu, una dolgor a exposar-se al cástig. qual convidava els amics i els pobres.

4. — L'inic s'esforcaa perdre la in- Realitzacions més altes d'aquest orach
telligéncia recta, per no veure's obügat són el convit eucarístic del N. T. i la

a obrar contra les seves passions. gloria del cel. — Al riu de tes delicies.

5. — La nit és el temps més adient Probable allusió al riu que travessava el

per a concertar els plans, tant per a bé Paradis terrenal ; també té la seva més
com per a mal. perfecta realització en la gloria eterna.

6. — A notar el tránsit sobtat: de la 10 — La fontana de la vida. Com
consideració de la perversitat deis inics el vianant defallent de fatiga es retorna

el Salmista es remunta bruscament a la en una font fresca, així l'ánima cansada

de la bondat de Déu. i afligida en la comunicació amb Déu,

7. — Els puigs de Déu. <^o és altís- font de tota vida. L'Evangeli desple-

sims. — Homes i bésties. La Providén- gara abundantment aquesta bella imat-

cia de Déu té cura de totes les coses ge. — I en la llum teva contemplem la
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^^Vés mostrant ta bondat ais qui et coneixen

i la teva justicia ais irets de cor.

^^No em posi sota peu la soberguesa,

no em somogui la má deis pecadors.

^^Heu-los ací caiguts, els malfactors,

terraabatuts, que no podran alcar-se.

SALM XXXM (XXXVII)

La sort dels bons i la dels dolents

^De David.

No t'irritis dels qui obren malament

ni envegis els qui fan la iniquitat,

* car com el fenc es marciran ben prest,

com la verdesca s'emmusteiran.

^ Confia en el Senyor i practica el bé

per habitar en la térra fruint d'asseguranga.

*Tes delectances posa en el Senyor,

i et dará les demandes del teu cor.

11, Ir. XXII, 16.— 1, Pr. XXIV, i, 19J Ps. lxxii, 3.-2, Ps. lxxxix, j, 6.-4, Is. lviii, 14.

llum. Déu és la llum essencial ; fora

d'EU, sois tenebres. Ja en aquesta vida

Déu comunica aquesta llum ais seus

fidels, ja materialment, la llum essent

una de les creacions naturals de Déu,
ja espiritualment, atorgant-los la savie-

sa, preludi de la llum de la gloria.

11. — Ais qui et coneixen. S'entén

prácticament, complint la seva volun-
tat, única via, altrament, d'atényer la

vera coneixen^a de Déu.
12. — La soberguesa. Dels seus per-

seguidors

13. — El Salmista gusta per endavant
la victoria que la seva innocencia i la seva

confianca en Déu li fan veure certa.

XXXVI. — Salm alfabétic, el tema
del qual és el gran problema que angu-

nia tants justos i reté tants incréduls: la

prosperitat dels inics i la malauran(;a

dels bons; la solució es troba en les

sancions de la Providencia: els inics fa-

ran mala fi i els justos arribaran al

triomf final. La revelació inacomplida
de l'A. T. posava els premis quasi

sempre en aquesta vida, sobretot en la

longevitat i en una descendencia nom-
brosa, i igualment els cástigs en els

mals contraris, pero el Cristianisme
eleva les áuries senténcies d'aquest
Salm a les recompenses etemes.

3. — Per habitar en la térra. Un dels

béns més desitjats pels israelites era de
posseir la térra que conreaven, i viure

en pau en una casa propia.
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^Encomana al Senyor la teva via,

confia en Ell i Ell fará

;

®com la llum ta justicia fará eixir

i el teu dret com el migdia.

^Reposa en Déu i en Ell espera.

No t'indignis del prósper en sa via,

de rhome que maquina dolenties.

^Deixa la ira, deposa el furor,

no t'arboris per tal de no fer el mal,

^ car qui mal obrará será tallat,

qui espera en Déu posseirá la térra.

^^Sols una estona, i ja el malvat no és,

mirarás al seu Uoc i no hi será

;

^^peró els humils posseiran la térra

i es gandirán de Tabundor de pau.

^^El dolent ordeix trames contra el just

i escarritxa de dents en contra d'ell,

^^peró el Senyor se'n riu,

car veu venir el seu dia.

^^Treuen l'espasa i tesen l'arc els ávols,

per tal d'abatre el malaurat i el pobre

i degollar els qui van peí camí dret,

^^peró llur glavi es clavará en llur cor

i Uurs ares es rompran.

^^Es millor la poquesa que té el just

que les riqueses deis malvats nombroses,

^'^car el bra^ de l'inic será trencat,

5, Pr. XVI, 3; Mt. VI, 25.— 7, Ps. Lxi, i; Is. xxx, i^; Thren. iit, 26.— 8, Eph. rv, 26.— 9, lob xxvii, ij-

14; Ps. XXIV,
1 3; Is. Lvii, 13; Is. LX, 21.— 10, lob XXIV, 24; Hbr. x, 36, 57; lob vii, 10.— 11, Mt. v, 5.

—

13, Ps.ii, 4; Ps. cxxxvi, 7; Abd. XII.— 14, Ps, vii, 10.— 15, IRg. 11, 4.— 16, Pr. xv, 16.— 17, lob

XXXVIII, 1 5.

8. — No caiguis en la temptació, secucions sofertes per David en la seva

freqüent en els bons, de respondre amb joventut.

altres maldats a les deis dolents. i6. — Les riqueses deis malvats fiotn-

11.— Els humils. Própiament. els hroses. M: deis malvats nombrosos; cov-

qui la sofrenga ha tornat mansuets; ve- receló de LXX, S i Hi.

geu Mt. V, 5. 17. — El braf de Vinic. La seva

14. — Probables allusions a les per- for^a.
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pero el referm deis justos, el Senyor.

^^Pren esment el Senyor deis jorns deis integres,

rheréncia Uur perdurará per sempre.

**En temps advers ells no serán confosos

i en jorns de fam serán ben apeixats.

^*^Peró els inics deperiran

i els adversaris del Senyor

com la gloria deis prats es marciran,

s'esvaniran com fum.

^^L'inic pren a manlleu, pero no torna;

el just, en canvi, es compadeix i dóna.

Car els seus beneíts posseiran la térra,

pero els seus maleits serán exterminats.

'^Déu assegura els passos que fa Thome

i es complau en sa via,

^*i si mai cau, no és abatut,

perqué el Senyor sosté la seva má.

Jo vaig ser jove, ara ja he envellit

i no he vist mai un just abandonat

ni sa filiada mendicant el pa.

^^EU és tothora compassiu i presta,

beneída será sa descendéncia.

Guarda't del mal i fes el bé

i restarás per sempre més,

^^car amic de justicia és el Senyor

i no abandona mai sos piadosos.

Desfets serán els ávols,

18, Ps.XXX, 7. — 19, lob V, 2O.-20, Ps. ci, 4 -21, Dt. xxviii, la, 44; Ps. cxi, 5, 9.— 22, Pr. iii, 33.—
23, IRg. ir, 9; Pi. XVI, 9. -24, Pr. xxiv, 16; Mich. vii, 8. -25, Ps. cviii, 10.—26, Mt. v, 42.—
27, Ps. xxxiii, 14; Is. I, i6, 17; supra, 3; supra, 29.— 28, Ps. xx, 10.

18. — Deis jorns deis integres. De llur caure alguna vegada, peróDéu noel dei-

v[da..—L'herencia llur. Molt probable- xará en térra, ans l'ajudará a realcar-se.

ment la part que toca a llur familia en 25.—Aquestversicleprova que David
el repartiment de la Terra Santa. escriví aquest Salm en la seva vellesa.

20. —S'esvaniran com fum. M: amb 27. — Per sempre més. Primer ell,

elfum; correcció de molts manuscrits i per llarg temps, i després la seva pos-

de LXX, S i Hi. teritat.

2-^.— Simal cau, noés abatut. Ell podrá 28. — Desfets serán els ávols. M: per
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la sement deis malvats será extirpada.

' ^^Els dreturers posseiran la térra

i hi restaran per sempre més.

^^Boca del just mormola saviesa

i sa llengua proclama la dretura.

La llei de Déu és en son cor,

les seves passes no vaciliaran.

L'inic espia el just

i de fer-lo morir cerca manera

;

^^no Tabandonará Déu en ses mans

i en el judici no el condcmnará.

Espera en Déu i guarda el seu cami,

i EU falcará per posseir la térra

;

contemplarás la destrucció deis ávols.

^*Jo he vist l'inic soberguejant

i escampar-se com ccdre esponerós,

'^i vaig passar, i heus ací, no era,

el vaig cercar i no fou trobat.

^' Observa el bo i esguarda el drcturer,

car el pacific té posteritat

;

^^peró els malvats serán tots destruits,

la llavor deis dolents será tallada.

Del Senyor ve la salvació deis justos

;

en el temps del malastre, Ell llur refugi

;

*°Déu els ajuda i allibera,

Ell els deslliura deis inics i els salva,

car han cercat acolliment en Ell.

30, Ps. XXXIV, 28; Mt. XII, ^ j.— 31, Dt. vi, 6; Ps. cxviii, ii; Is. Li, 7.-33, Ps. cviii, 51.— 34, Ps. xxvi»

14; Ps. Li, 5,6.-35, lob V, }; Ps. lxii, 18-20.— 37, Ps. cxviii, 165.— 38, lob xviii, 17.— 40, Is.

XXXI, j; Act. xii, II.

sempre serán guardáis (els piadosos del 35. — Com cedre esponerós. LXX diu

verset anterior); correcció de IB, fun- com els cedres del Liban.

dada en LXX i exigida per l'ordre alfa- 36. — / vaig passar. M: i va passar;

bétic. correcció de LXX, Hi, S i T.

34. — Contemplarás la destrucció deis 37. — Vg interpreta el primer vers

ávols. Una de les recompenses del just com una exhortació a la vida santa:

és la joia de contemplar la ruina deis guarda la innocencia i para esment en
dolents. la dretura.



ELS SALMS- XXXVII, i-8 121

SALM XXXVII (XXXVIII)

Penediment dels pecats

^Salm. De David. Per remembranza.

^Oh Déu, no em renyis en ta cólera,

ni em reprenguis en ton arborament,

^car tes sagetes s'han clavat en mi

i sobre mi ha caigut la teva má.

* Res de sa en la carn meva per causa de ta ira,

res de sencer en mos ossos per causa del meu crim.

* Perqué els meus crims més que ma testa pugen

i com feixuga cárrega m'aclofen.

^ Les meves nafres puden i supuren

peí fet de ma foUia.

' Encorbat i aclofat vaig fora mida,

entristit tot el dia jo camino,

^perqué plens de crémor són els meus lloms

i res de sa no hi ha en la meva carn.

2, Ps. VI, I.-3, lob VI, 4; Ps. XXXI, 4.-4, Ps. vi, 2.-5, Esr. ix, 6; Mt. xi, 28.-6, Is. i, 6.-7, Ps. xxxiv, 14.

XXXVIL—Abatut per sofriments de

eos i d'ánima, el Salmista hi veu un
cástig just dels seus pecats i s'hi resig-

na, tol invocant Déu amb intima con-

fianza. És el terg dels Salms peniten-

ciáis. David l'escriví, segons que es

creu, durant la revolta d'Absalom.
1. — Per remembranza. Segons al-

guns, aquest títol significa, tant aci com
al Salm LXIX (LXX), una remem-
branza dels seus sofriments; més pro-

bablement és una indicació litúrgica,

que es podria referir al sacrifici anome-
nat memorial LXX i Vg afegeixen Per

al dissahte, per indicar que formava part

de l'ofici religiós del dissabte.

2. — El Salmista tem que el seu cás-

tig no sigui purament vindicatiu.

3 .
— Tes sagetes. Les malalties i al-

tres tribulacions que Déu li enviava per
tal de punir-lo.

4. — L'angoixa era tal, que el eos i

tot se n'emmalaltia fins a capolar-li els

ossos.

—

Res de sencer. M: gens de pau;
correcció de IB.

5. — Doble comparanza: una inun-

dado que el cobreix del tot i un pes
que l'aclapara.

6. — La foUia és el pecat.

8 .

—

Plens de crémor són els meus lloms.

Segons alguns, el foc de la concupis-
cencia; segons d'altres, una malaltia ver-

gonyosa; més probablement significa

la febre que cremava les seves entra-

nyes.
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^Llanguent i capolat en demesia,

jo trec udols de tant que gem mon cor.

^^Tot mon desig, Senyor, t'és al davant,

el meu gemec no t'és desconegut.

^^El cor em bat, la forca m'abandona,

ni la Uum deis meus uUs ja no és en mi;

^-companys i amics s'estan lluny de mes nafres,

els meus parents s'aturen lluny de mi.

^^Els qui encalcen ma vida paren llacos,

els qui cerquen mon mal tramen ruines,

tot el dia rumien traídories.

jo, talment un sord, no sentó res,

m'estic, talment un mut, sense obrir boca

;

^^m'he tornat com un home que no hi sent,

com qui en la seva boca no té réplica.

^^Car jo, Senyor, confio en Tu,

Tu els respondrás, Senyor meu i Déu meu.

Car jo dic : « Que no es gaubin per ma causa;

no em prenguin urc, si em vaciliava el peu. »

^^Car jo sóc prop de la caiguda,

i ma sofren^a és sempre davant meu,

^^car jo prou reconec la meva culpa

i estic en el neguit peí meu pecat.

Mes són puixants els qui em fan guerra a tort

i els qui m'odien sens motiu, nombrosos,

aquells qui em tornen mal per bé

9, Ps. XXI, I. — 11, Ps. VI, 9.— 12, Fs. XXX, 11; Ps. ixxxvii, i8; Mt. xxvii, 5 j, — 13, II Rg. xvii, 1-3; II Rg.
XVI, 7. 8.— 14, Ps xxxix, 2, 9.-17, Ps. xii, 4.-19, II Cor. vii, 9, lo — 20, Ps.xxxiv, 19.—21,Ps.
xxxiv, 12; I Ptr. III, 13.

10. — Tot mon desig. El d'ésser alli- i8. — Sense l'auxili diví cauria ven-

berat d'aquests mals. cut. Vg presenta una altra interpreta-

11. — Llágrinies, vetlles i penes ii ció: Infiagella paratús sum, esúcpromp-
havien afeblit la vista. te ais flagells, qo és, ais cástigs que

14. — Versicles aplicats pels Sants vulguis env¡ar-me.
Pares al silenci observat per N. S. Je- 20. — Són puixants els qui em fan
sucrist durant la seva Passió. guerra a tort. M: Mos enemics són vi-

17. — Idea molt freqüent en el Sal- vents i puixants; correcció de IB.

tiri: vegeu Ps. XXIV, 2; XXXIV, 19, etc.
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em són hostils perqué jo cerco el bé.

^^No m'abandonis, oh Senyor,

oh Déu meu, no t'allunyis pas de mi.

Cuita a ajudar-me, oh Déu, salvació meva

!

SALM XXXVIII (XXXIX)

Plant i prec del malalt

^Al mestre de chor, A Iditun. Salm. De David.

^Jo vaig dir: Guardaré les meves vies

per no pecar amb la meva llengua

;

posaré un fre a la meva boca

mentre l'impiadós és davant meu.

^Jo emmudí en el silenci, Uuny deis béns,

i la meva dolor en fou enasprida.

* El meu cor s'escalfá dintre de mi

;

en mos consiraments s'encengué un foc,

i va parlar la meva llengua.

^Fes-me conéixer, oh Déu, la meva fi

i quina és la mesura deis meus dies,

sápiga jo com sóc de moridor.

2, III Rg. II, 4.-3; lob xl, 4, 5.— 4. Le. xxiv, J2.— 5, Ps. lxxxix, í2.

XXXVIII. — Semblant a I'anterior, varé els preceptes del Senyor. — Amb
aquest Salm canta també la confianza Ja meva lleni^'ua. El Salmista es vol

en Déu en la sofrenca i enmig de les guardar del pecat de murmurar contra

persecucions ; la brevetat de la vida i Déu, com fan tan sovint els creients

les seves vanitats eleven el seu cor a afligits, sobretot en presencia de Uurs
l'esperaníja en Déu, a qui dem.ana un enemics.

xic de solac abans de morir. V4- — Va callar durant cert temps,
1 . - Iditun. Un deis tres grans can- pero la pressió del sofriment ofegat fou

tors del Tabernacle, amb Asaf i Heman, tan forta que a l'últim parla, adrecant-

en temps de la reforma del cuite acom- se a Déu.
plerta per David. Vegeu I Par. XVI, 41 5. — La brevetat de la vida, i dones
sq.; XXX. i sq.; II Par. V, 12; XXV, 15. deis mals que comporta, és un veritable

2.— Guardaré les meves vies. Obser- consol contra ells.
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^Mira com de pocs pams vas fer els meus dies,

ma vida és com no-res davant de Tu,

tol home en peu no és res més que un buf.

'Sois com una ombra passa l'home,

sois vanitat és el renou que ell fa,

amuntega ignorant qui se n'ha de gaudir.

ara, Senyor, ¿qué espero?

En Tu és ma confianca,

^allibera'm de tots els meus pecats,

no em lliuris a Tultratge de Testult.

^^M'he tornat mut, no obro la boca,

perqué ets Tu qui ho ha fet.

El teu flagell decanta Uuny de mi

;

del rigor de ta má jo em consumeixo.

^^Tu, reptant el pecat, puneixes l'home,

com una arna consums el millor d'ell

;

tot home és sois un buf.

^^Oh Senyor, escolta ma pregária,

para la teva orella a ma clamor,

no facis pas el sord a mes ploralles.

Car jo só un hoste prop de Tu,

un viador, com foren tots mos pares

6, Ps. Lxxxix, 4; Ps. cxuii, 4.-7, lob xxvii, 17; Ps. xlviii, 10. — 8, Ps. xxxvii, ij. — 9, Ps. xuii, 13.

—

10, sapra, II Rg. xvr, 10; Job 11, 10.— 11, lob xiii, 21. —12, lob xiii, 28; Is. L, 9.— 13, Ps. xxvii, i;

Lv. XXV, 23; I Par. xxix, i j; Hbr. xi, 13; I Ptr. 11, 11; Gn. xlvii, 9.

6.—El pam, entre els hebreus, tenia versiclcs 2 i 3; allí era taciturnitat sor-

una llargada de quatre dits de gruix, o ruda, ací és resignació : perqué ets Tu
sia l'amplada de la má. — Tot home en qui ho ha fet.

peu, qo és per fort que sembli. 13. — El Salmista se stnt a la térra

8. — De la consideració de la incon- com un vianant, no com un habitanr

sisténcia de la vida, el Salmista passa fix, pero sap que és hoste de Déu, i aixó

sobtadament a l'únic ferm, a Déu. li aviva la confianga. Sant Pere aplica

9.— L'única vera causa deis seus mals aqüestes paraules a la situació deis

eren els seus pecats; per aixó demana cristians en aquest món (I Ptr. II, 11).

d'ésser-ne alliberat, i també deis ultrat- Aixi foren també els avantpassats del

ges que li valien de part deis estults, Salmista, Abraam, Isaac i Jacob, es-

que no el sabien perdonat. trangers per llarg temps a la Terra
10. — Silenci molt diferent del deis promesa.
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^*Gira l'esguard de mi, que jo em retorni

abans d'anar-me'n per no ésser,

SALM XXXIX (XL)

RECONEIXENgA I SUPLICA

^Al mestre de chor. De David. Salm.

^ Llargament he esperat en el Sen3^or

i EU s'ha inclina! a mi i oít mon clam.

^Ell m'ha tret de la fossa de la mort,

del fangos aiguamoll,

i ha assentat els meus peus damunt la roca

i ha afermat els meus passos.

*I ha posat en ma boca un cántic nou

de Uoa al nostre Déu.

Molts ho veuran i s'atemengaran

i esperaran en Déu.

^ Benaurat l'home que ha posat en Déu

la seva confianza

i que no es gira envers els orgullosos

ni els desviats en la mentida.

14, lob IX, 37.-2, Ps. XXVI, 14. -3, Ps, Lxviii, 3; Ps xxvi, j; Ps. xxxvi, 23.-4, Ps. xxxir, 3.-5, Ps. xxxiii, 9,

14. — Gira Tesguard de mi. Aquest
esguard de Déu que el Salmista demana
que decanti d'ell no és el de pietat, que
tantes vegades implora, sinó la mirada
escrutadora i acusadora, de qué parla

també el Salm CXXXIX.— Píjr no ésser:

a la térra; no parla, com en el Salm
XV i altres, de la vida futura.

XXXIX. — Sortit d'un perill mortal,

el Salmista celebra el seu agraiment a

Déu, que ha respost a la seva confian-

<;a
;
aquest agraiment no es mostrará

solament en l'ofrena de sacrificis rituals,

insuficients per ells sois, sinó en una
obediencia completa a la voluntat de

Déu; acaba demanant de nou protecció

contra enemics poderosos. Fou com-
post probablement a la fi de la persecu-
ció de Saül.

5. — La fossa de la mort. M : la fossa

braolant; correcció de IB. Aquesta fos-

sa és el Llimb, o sojorn deis morts, qo
que indicaría que el Salmista fou des-

lliurat de la mort. — El fangos aigua-
moll. Molt abundosos en certs llocs de
la Palestina. — Damunt la roca. Con-
trast amb l'aiguamoU.

4. — El cántic li ha estat inspirat per
Déu.

5 .
— Els desviáis en la mentida. Els

qui s'aparten del Déu veritable i s'adre-

cen ais ídols.
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^Nombroses meravelles has fet Tu,

oh Senyor, oh mon Déu ; en tos designis

per nosaltres, ningú semblan! a Tu.

Jo vuU anunciar-los i parlar-ne,

massa nombrosos són per a comptar-los.

' Sacrifici i ofrena no et plagueren,

pero Tu m'has obert unes orelles

;

ni holocaust, ni hostia expiatoria

peí pecat no exigires.

*Llavors he dit: «Vet aci que jo vine;

de mi és escrit en el volum del Uibre

;

^fer ton voler, Déu meu, és mon delit,

ta Ilei és al bell mig de mes entranyes.»

^°De la justicia he dut la bona nova

6, Ex. XV, 11; lob V, 9; Is. Lv, 8.— 7, I Rg. XV, 22; Ps. l, 17; Is. lxvi, 3; Mt. xii, 7; Hbr. x, 5-7. - 8, Ir.

XXXVI, 2; Le. XXIV, 44.— 9, io rv, 34.— 10, Ps. xxi, 26.

7-9. — L'obediéncia a la voluntar de

Déu és millor mostra d'agraíment que
tots els sacrificis, que no valen res sen-

se ella. Són anomenats a seguit els

quatre sacrificis de la Llei mosaica, dos

de referents a l'acció de grácies (sacri-

ficis sangonents i ofrenes incruentes :

fariña, oli i vi) i dos a l'expiació pels

pecats (holocaust, on la víctima era

cremada, i hostia expiatoria). Vegeu
Lv. II. L'oposició entre sacrificis i obe-

diencia no significa, ací com en altres

llocs, que Déu rebutgi els sacrificis,

sinó que l'obediéncia els és preferida.

7. — M'has obert unes orelles. Per tal

de poder sentir i complir les teves or-

dres. En llenguatge directe: m'has do-
nat una bona oída per a sentir els teus

manaments, m'has dotat de docilitat.

Observi's que, des del grec i el llatí, en
totes les nostres llengües, el verb obeir

ve del sentit de l'oiment : ohaudire.

8. — Entre les diverses interpreta-

cions que s'han donat d'aquesta estrofa,

pref:írim aquesta : vet-me ací vingut
(per tal de complir les teves prescrip-

cions sobre els sacrificis), car en el vo-
lum del Ilibre (de la Llei mosaica), on
m'és prescrit de fer la te va voluntat, jo

tinc mes complaences, i tinc la teva Uei

dins les meves entranyes. D'altres (Des-

noyers) interpreten : donades les teves

prescripcions sobre els sacrificis, jo

les vuU seguir, car per aixó vine amb
el Ilibre (allego el Ilibre : cf Ps. LXXI,
16) escrit per donar-me aqüestes pres-

cripcions, o també escrit per a mi, el

meu Ilibre, el que jo amo. — El volum
del Uibre. Literalment : el rotlle; entre

els jueus, els Ilibres eren pergamins en-

rodlats entorn d'un pal. Aquests tres

versets són messiánics, si no en sen-

tit literal, que no és probable, en
sentit tipie, David essent el tipus del

Crist, qui d'una manera perfecta com-
plí la voluntat de Déu expressada res-

pecte a ell en els Llibres Sants i la du-

gué en el fons de les seves entranyes.

Sant Pau els hi aplica: Hbr. X, 5-9, on
és posada de relleu l'oposició entre el

sacrifici de Crist i els sacrificis inefica-

ces de la Llei antiga. LXX i Vg, en

comptes de m'has obert unes orelles diuen

m'has formal un eos, alludint de més
prop al sacrifici áz la Creu.

10-12. — El Salmista predica els atri-

buts de Déu a l'assemblea del seu po-

blé. El Crist els anunciará a tot el món.
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a Tassemblea magna

;

heus ací que mos llavis no vaig cloure

;

prou ho saps Tu, Senyor.

^"No ocultí ta justicia en el meu cor,

la teva Ueialtat i deslliuran^a,

jo les he proclamades.

Ta gracia i ta clemencia

no he ocultat a Tassemblea magna.

^^No em tanquis pas, oh Déu, ta compassió,

ta gracia i ta constancia em servin sempre.

^^Car dolors sense nombre m'han voltat,

mes malvestats m'han atrapat talment

que ni sois hi puc veure,

són més que no els cabells en el meu cap

i en val de menys el meu coratge.

^*Sia't plaent, Senyor, d'aUiberar-me,

acuita't, Déu, al meu auxih.

Confosos i enrogits siguin tots junts

els qui cerquen ma vida per Uevar-me-la

;

tornin enrera tots colpits d'oprobi

els qui es delecten en mes malaurances.

^^Restin tots estordits de llur vergonya

els qui em diuen : « Fort, fort !

»

^'Exultin i s'alegrin tots en Tu

aquells qui et cerquen

i diguin sempre : «Gran és el Senyor !»

els qui volen de Tu la deslliuranca.

^^Peró jo só afligit i freturós,

12, Ps.Lx, 8.-13, lIRg. XXII, 6; Ps. lxviii, 5.— 14, Ps. lxix, 2-6; Ps. xxxvii, 23 . - 1 5, Ps. xxxiv, 4.

—

16, Ps. xxxiv, 22.— 17, Ps. xxxiv, 27; Ps. xxxiii, 4. - 18, Ps. lxxxv, i; Ps. xxxvi, 1.

1^.— Mes malvestats. Reconeix en les llocs del Saltirif VI, 8; XXXVII, ii.

seves culpes la causa de les seves aflic- i6. — Vegeu Ps. XXXIV, 21 i nota,

cions.

—

Que ni sois hí puc veure. Ambla 17. — I diguin. M: i dirán; correc-

joia del cor, el Salmista perdía la llum ció de molts maríuscrits hebreus i de
deis ulls, fenomen assenyalat en altres moltes versions.
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mes el Senyor passa ansia de mi.

Tu ets mon ajut i mon lliberador,

oh Déu, no triguis !

SALM XL (XLI)

Oració del malalt

^Al mestre de chor. Salm. De David.

^Feli^ qui passa ansia del freturós i el pobre,

al jorn de malauran^a el salvará el Senyor.

^El Senyor el guardará i servará en vida

i el fará benaurat damunt la térra

i al grat no el Uiurará deis seus contraris.

*E1 Senyor el sostindrá sobre el Hit on llangueix,

tot son decandiment traurá-li en sa dolenca.

^Jo dic: «Senyor, ten pietat de mi,

guareix Tánima meva, car contra Tu he pecat.»

^Mos enemics diuen de mi malastres:

«¿Quan morirá i s'extingirá el seu nom?»
' Ve algú per visitar-me i diu paraules buides

;

2, Mt. V, 7; Pr. XIV, 21; Act. XII, ii.— 3, Ps. xxvi, 12.— 5, II P«r. xxx, 20; Ps. vi, 3.-7, Ps. xi, 3.

XL. — Durant una greu malaltia és

quan el Salmista ha vist la maldat deis

enemics i la traíció d'un amic; tots de-

sitgen la seva mort, pero David espera

confiadament que Déu el guardará, i ell

podrá castigar aquests malvats i restar

per sempre en la presencia de Déu.
Fou escrit llavors de la traíció d'A-
quitofel, al comengament de la revolta

d'Absalom.
2. — La misericordia que ell havia

mostrat ais altres dona al Salmista la

confianza que Déu en tindrá d'ell i el

guarirá. Vegeu Mt. V, 7. — / el pobre.

Paraules mancants en M; suplertes per
LXX i T.

3. - No el Uiurará. M: no el lUura-

rás; corregit segons LXX, Sym, S i Hi.

4. — Tot son decandiment traurá-li en

sa dohnga. M: li mudarás el Hit en la

seva malaltia, text obscur, quasi segu-

rament corromput; donem la interpre-

tació de IB.

5 . — Car contra Tu he pecat. La
malaltia del Salmista és el cástig d'un

pecat.

6. — ¿Quan morirá i s'extingirá el seu

nom? Doble mal desig contra dues de

les benediccions més desitjables alesho-

res: la longevitat i una nombrosa filia-

da que perpetuí el propi nom.
7. — Ve algú per visitar-me. Visitar

un amic malalt era, com ara, un deure

ineludible, pero aquests enemics i traí-
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el scu cor amuntega iniquitat

i quan surt fora, parla.

®Mormolen de mi ensems els qui m'odien,

s'empensen malaurances contra mi

:

^ « S'ha escolat dintre d'ell una fatal marfuga »

i: «Aquell qui en jeu no s'al^ará mai més.»

^°Fins un amic de qui jo em refiava,

un que menjá el meu pa, al(;a el peu contra mi.

^^Tu, pero, compadeix-me, Senyor, fes que jo m'alci

per tornar-los la paga.

^^En aixó comprendré que Tu m'ets favorable

:

si l'enemic no c-anta victoria sobre mi.

Mes Tu em sustentarás en ma incolumitat

i em posarás per sempre en ta presencia.

Beneít el Senyor, Déu d'Israel,

des deis segles pels segles. Així sia, així sia.

10, II Rg. XV, 12; lo. XIII, 18; Act. I, 16.— 13, Ps. Lxii, 9; Job XXXVI, 7; Ps. xxxiii, i6.— 1 4, Ps. cv, 48;
Le. I, 68; Ps. Lxxi, 19.

dors ho feien per complaure's eñ les

seves dolences i fer-ne després ave-

ranys fatal s. — Páranles huides. Pro-

testes hipócrites de desig de guari-

ment.

9. — Una fatal marfuga. M: una pá-
ranla (cosa) de Belial, d'on la versió de

LXX i Vg.: posaren sobre mi una páran-

la iniqua; corre cció de IB.

10. — Fins un amic. L'hebreu empra
l'expressió: Vhonie de la meva pau. —
De qui jo em refiava. Expressió de la

gran confian(;a que tenia David en

Aquitofel.— Un que menjá el meu pa.

Un que menjá a la meva taula; l'hos-

pitalitat era a l'Orient el major signe

d'intimitat.

—

Alga el peu contra mi. Ém
dona guitzes, acció de violencia bes-

tial, ací evidentment metafórica, figura

rudement expressiva de les parleries

malvades d'aquest traidor. Aqüestes
páranles foren aplicades a Judas per

N. S. Jesucrist (Jo. XIII, i8), del qual

Aquitofel fou el tipus, com David del

Crist pacient.

II. — Per tornar-los la paga. David,
com a rei, tenia el dret de castigar els

seus enemics. Alguns, interpretant: i

els tornaré el que em fin, hi veuen una
aplicació de l'antiga Ilei del talió, dero-

gada per N. S. Jesucrist.

I 3.— Contra els desigs deis seus ene-

mics, expressats en el verset 6, David
manifesta la certesa de la seva curació

i d'una llarga i beneída descendencia,

conformem.ent a la prometenca rebuda
de Déu. Vegeu II Sm. VII, i6.

14. — Aquesta estrofa no pertany al

Salm, ans és una conclusió del primer
Ilibre. Conté una doxologia o lloan^a

del Déu d'Israel, estenedora a tots els

segles. La darrera páranla de l'hebreu

és VAmén (certament) amb qué el po-

blé s'adheria a una pregarla o a un desig

formulat, i que ha passat a la liturgia

cristiana.

9 - ANTtC TESTAMENT VII





LLIBRE II

SALM XLI-XLII (XLII-XLIII)

Enyoranía del Temple

(XLI.) ^Al mestre de chor. Maskil. Deis filis de Coré.

^Tal com glateix la cérvola pels corrents de les aigües,

així ránima meva glateix, oh Déu, per Tu.

'Sedeja la meva ánima de Déu, del Déu vivent.

¿Qüan vindré jo i veuré la fa^ de Déu?

*Són per a mi mes llágrimes el pa de nit i dia,

mentre tothora em diuen: «Dones el teu Déu ¿on és?»

3, Ps. ucii, 2: Ps. Lxxxiii, 3; I Thes. i, 9; Ps. lxxxiii, 8. - 4, Ps. lxxix, 6; Ps. lxxviii, 10.

XLI-XLII.— Aquests dos Salms, se-

paráis probablement per motius litúr-

gics, son en realitat un de sol, com ho
demostra la identitat de tema, la manca
de títol al XLII, la repetició de la tor-

nada ais versets XLI, 5 i 12 i XLII, 5 i

altres repeticions. És el cant d'enyo-

rancade la Terra promesa i del Temple,
escrit per un israelita sojornant a l'exili;

el dolor present i la confianca en l'es-

devenidor hi alternen amb predomini
del primer. L'autor és un descendent

del levita Coré, el que s'havia rebeHat

contra Moisés al desert (Nm. XVI); de

la seva descendencia sortiren bon nom-

bre de porters i cantors del Santuari.

L'época de la seva composició és in-

certa; podria ésser la de la revolta

d'Absalom, quan David hagué de pas-

sar el Jordá i refugiar-se a Galaad, on
diu trobar-se el Salmista al v. 7; el

Salmista degué acompanyar-lo.
2.

—

Del Déuvivmt. En contraposició

ais déus falsos^ que son morts i no
poden donar la vida, Jahvé, El qui és,

és el Déu vivent.

—

¿Quan vindré jo? A
Jerusalem, davant del Tabernacle, o al

Temple, trobar-se en el qual era com
trobar-se en la presencia de Déu.
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* Tot recordant consira dins meu ránima meva

com jo anava amb la turba, precedint-la,

a la Casa de Déu amb crits de joia

i de lloanía de Taplec en festa.

®¿Per qué estás abatuda, ánima meva,

i t'arremores dins de mi?

Espera en Déu, que tornaré a lloar-lo,

la salut del meu rostre i

'el meu Déu.

Sobre mi s'ha aclofat l'ánima meva,

per co em record de Tu

des de la térra del Jordá i l'Hermon

i les muntanyes de Misar.

^La gorga crida la gorga al brogit de les teves cascades,

tots tos rompents i tes ones han passat damunt meu.

^De dia atorgui Déu la seva grácia,

i el cantaré de nit Uoant el Déu de ma vida.

Jo dic a Déu : « Ma Roca, ¿per qué m'has oblidat?

(i
Per qué capbaix camino oprés per l'enemic?»

5, I Rg. I j; lob XXX, 16; Ps. lxi, 9; Is. xxx, 29. - 6, Ps. xui, 5. - 7, II Rg. xvii, 22, 24; Dt. iii, 9.-8, Is.

IV, 20; Ez. vn, 26. - 9, Ps cxxxir, }; lob xxxv, 10; Ps. xxxi, 7. - 10, II Rg. xxii, 2.

5.—Recordant enyorós els temps en

qué anava al Santuari, es desfoga amb
aquest cántic. Aquesta estrofa sembla
indicar que Fautor era un sacerdot o

un levita, encarregat d'organitzar les

processons envers el Santuari.

—

Anava
amb la turba. LXX llegeix: anava al lloc

del Tabernacle; S: anava al lloc secret.

6.— Tornaré a lloar-lo. La corffianga

en Déu li fa esperar que podrá tornar

a lloar-lo en el Santuari de Sion. — La
salut. Tant ací com ais versets 12 i

XLII, 5, M posa aquest mot en plural.

6-7. — Del meu rostre i el meu Déu.
M: del seu rostre. Déu meu; corregit

segons alguns manuscrits i LXX; igual-

ment ais versets 12 i XLII, 5,

7. — Indicacions topográfiques que
designen l'E. i el N-E. del Jordá com
a lloc de l'exili. — Hermon. En plural

en el text hebreu, 50 que designaría

tota la serralada d'aquest nom.

—

Misar.

Pujol deis encontorns de THermon;
són els Uocs de les deus del Jordá.

8. — Les ones de la mar i deis rius

(del Jordá, que el Salmista veia) se

succeeixen com cridades Tuna per l'al-

tra; aixi les revingudes de dolor del

Salmista. Les cascades són freqüents a

la regió de l'Hermon, sobretot en temps
de pluges. Aqüestes imatges designen

les afliccions més terribles.

9.—Segons uns : un dia Déu li fará

la grácia de tornar a Sion, i ell esmer-
cará la nit següent a cantar aquest

benefici. Segons d'altres: de dia m'envia

Déu la seva grácia per a suportarles per-

secucions i les injuries; de nit, esticen

pau i puc compondré cántics. — En lloc

del verb lloar, M empra el verb pregar;

correcció tíeta de cinc manuscrits

hebreus.
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Rompent-me els ossos Tenemic m'insulta,

dient-me cada dia: «Dones el teu Déu ¿on és?»

^^¿Per qué estás abatuda, ánima meva,

i t'arremores dins de mi ?

Espera en Déu, que tornaré a lloar-lo,

la salut del meu rostre i el meu Déu.

(XLII.) ^Fes-me justicia, oh Déu, porta ma causa

contra una gent impiadosa

;

de rhome inic i enganyador desUiura'm.

^Puix que Tu ets, oh Déu, ma fortalesa,

¿per qué m*has rebutjat?

¿Per qué capbaix camino oprés per l'enemic?

^Emet ta Uum i ta fidelitat,

i a ta santa muntanya elles em guiín

i ais tabernacles teus em condueixin.

*I jo *entraré a Faltar de Déu,

al Déu de ma alegria i ma exultanca,

i amb Farpa et lloaré, oh Déu, Déu meu

!

^¿Per qué estás abatuda, ánima meva,

i t'arremores dins de mi?

Espera en Déu, que tornaré a lloar-lo,

la salut del meu rostre i el meu Déu.

1 1, lo el II, 17; Mich. vn, lo. - 12, Ps. xlii, S • 1> Ps. xxv, i; Ps. xxxiv, 2.-2, Ps. xuii, lo; Ps. xu, lo. -

3, Ps. xxxix, ii; Ps. Lxi, 4; Ps. 11, 6. - 5, Ps. xlii, 5.

II. — ímatge que expressa un deis

sofriments més atrogos.

XLII. I. — Una gent impiadosa. El

mot hebreu per gent significa nació i

s'aplicava només ais pobles gentils o
idolatres. La regió indicada peí mateix

poeta (versicle 7) érala Galilea, llavors

poblada per una barreja de jueus i

gentils; sois més tard esdevingué en-

terament israelita. -L'home inic i enga-

nyador. Segurament en sentit coHectiu;

si fos un individu, podria ésser Aqui-
tofel.

3.— Ta Uum i ta fidelitat. La llum de

Déu i la seva fidelitat a les prometen-
ees havien d'emmenar-lo de nou a

Tenyorada Sion i al Temple o Santua-
ri.

—

Eh tabernacles teus. O és un plural

de majestat, significant el ten estatge

excels, o designa la triple tenda que
cobria el Santuari, o sia les seves tres

cambres. Vegeu Ex. XXVI
4.—Al Déu de ma alegría i ma exul-

tanfa. M: Al Déu, exultanca de ma
alegria; correcció de IB segons un ma-
nuscrit.
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SALM XLIII (XLIV)

Complanta del poblé VExgux

^Al mestre de cbor. Deis filis de Coré. Maskil.

^Oh Déu, nostres orelles han sentit,

els nostres pares ens han dit el fet

que feres en llurs dies, ais vells temps.

^Tu, amb la teva má,

expellides les gents, els arrelares,

desfetes Ies nacions, els dilatares.

*Car no amb llur glavi van guanyar la térra,

ni llur brac va salvar-los,

ans fou la teva dreta i el teu brac

i la llum de ta hq, perqué els amares.

^Tu ets mon Reí, Tu ets mon Déu

que a Jacob atorgares les victóries.

^Amb Tu abatérem nostres enemics,

amb ton nom trepitjárem els nostres insurgents.

^Car jo no he confiat en el meu are,

2, Ex. xii, 26; Ps. Lxxvii, 3. - 3, Ex. XV, 17; Dt. VII, i; los. iii, lo; Ps. lxxvii, 5 j. - 4, Dt. vin, 11, 17;
los. XXIV, 12; Ps. Lxxxviii, 16; Dt. IV, 57. - 5, Ps. Lxxiii, 12; Ps. cxxxii, 3. - 6, Dt. xxxii, 17; Dan. viii,

4; Ps. Lix, I 3. - 7, I Rg. XVII, 47; Ps. xxxu, 16.

XLIII. — Poema patriótic escrit des- la mort del rei Josias (IV Rg. XXIIÍ,
prés d'una gran derrota soferta per 25-30), o també el de les persecucions

Israel; a la derrota seguí el pillatge, la deis jueus pels perses.

matanza, l'exili; el Salmista recorda a 2. — La Ilei prescrivia que els pares

Déu els prodigis que féu a favor deis instruíssin llurs filis sobre els favors

avantpassats, quan combatía per ells, i que Déu havia fet al seu poblé,

li suplica que es torni a mostrar propici 3 .— Recordativa de la instaUació del

al seu poblé. L'autor, donat com de la poblé jueu a la Terra promesa. Les
mateixa familia que el del Salm ame- gents i les «aí:íon5 eren els cananeus que
rior, és, fora d'aixó, desconegut, si l'ocupaven abans.

tant és que aquesta indicació del títol, 5. — El singular emprat en aquest
tant ací com abans, indica altre que els versicle denota, o que l'autor havia pres

cantors del Temple ais quals era dedicat part en gestes victorioses, o que parla

el Salm. L'época és incerta; pot ésser en nom del poblé. Jacob és ací un nom
el temps del rei Ezequias (IV Rg. XVII I genéric que, com Israel, significa tota

XIX) o el de les calamitats que seguiren la nació israelita.
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ni m'ha salvat la meva espasa.

^Tu ens salvares deis nostres enemics,

cobrires de vergonya els qui ens odien.

'En Déu tostemps ens gloriávem

i tothora Iloávem el teu nom.

^^I ara ens has repellit i ens has avergonyit

i ja no surts, oh Déu, amb els nostres exércits.

^^Ens feres tornar enrera davant deis enemics,

s'hi han fet Uur boti aquells qui ens teñen odi.

^^Ens Iliurares com xais per la carnisseria

i ens dispersares entre les nacions.

^^Has venut el teu poblé per eap preu,

no t'has fet gaire ric d'aquesta venda.

^*Ens has posat d'oprobi entre els veíns,

d'escarn i de riota deis qui ens volten.

^^Ens has fet 'el refrany de les nacions,

un capcineig de burla per ais pobles.

Tothora el meu afront és davant meu,

la confusió cobreix la meva fa(;,

^'al crit de Tinsultant i ruítratjós,

per l'enemic i peí qui vol venjan^a.

^^Tot aixó ens ha vingut sense haver-te oblidat

ni haver estat infidels a la teva aHanca.

^^El nostre cor no ha tornat pas enrera,

ni hem decantat els passos de la teva sendera,

^^quan Tu vas esclafar-nos al Uoc de Topressió

10, Ps. ux, 2, 1 1 . - 12, Rom. VIH, 36; Lv, xxvi, 53; Dt. iv, 27. - 13, Dt. xxxn, 50; Ir. xv, 13 . - 14, Ps.
Lxxviii, 4.-15, Ir. XXIV, 9; IV Rg. xix, 21. - 17, Ps. viii, 3. - 18, Ps. lxxxviii, 34. - 19, lob xxiii, 1 1.

20, Is XXXIV, 16; lob III, 5; Ps. XXII, 5.

10. — l ja no surts. Déu havia inter- usat entre els gentils com a sinónim
vingut en amigues batalles en favor d'humiliat en la derrota.

d'Israel, servint-se de les forces eos- i8.—Israel no tenia consciéncia d'ha-

miques. ver mancat en res al seu Déu, per a

12.

—

Ens dispersares. O perqué es raeréixer aquest malastre.

refugiaren en terres estranyes. o perqué 20.— Al Uoc de Vopressió. M : al Uoc
hi foren emmenats com a presoners. deis cans ferotges, interpretat per alguns

15.—£/ refrany. El nom d'Israel era com el deserten fou perdudala batalla;
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i d'espesses calitges ens cobrires.

^Si haguéssim oblidat el nom del nostre Déu

i estés les nostres mans envers un déu estrany,

^^¿no ho hauria, per cas, Déu esbrinat,

Ell que coneix tots els secrets del cor?

^Peró és per Tu si ens maten un jorn darrera l'altre,

si ens teñen per ovelles ménades a escorxar.

^^Desperta't, dones, ¿com és que dorms, Senyor?

desvetlla't, no ens rebutgis pas per sempre 1

^^¿Per qué ocultes ton rostre? ¿Per qué oblides

nostra miséria i nostra vexació ?

^•Car prostrada en la pols és la nostra ánima,

agafat a la térra és nostre ventre.

^^Sorgeix en nostre auxili

i per ta misericordia, allibera'ns !

SALM XLIV (XLV)

Les noces de l'Ungit

^Al mestre de chor. Amb la tonada deis «Lliris». Deis filis de

Coré. Maskil. Cántic d'amor.

21, lob XI, 13; Ps. Lxxx, 10.-22, íob xxxi, 14; Ps. cxxxvni, I.-23, Rom. viii, 36.-25, lob xiir, 24; P$. xii, 2.

correcció de IB, insinuada par LXX.—
D'espesses calitges. Les de la mort, so-

ferta p¿r molts d'ells, o poiser les de ia

nit, a causa de la qual foren venguts.
21. —Estés les mans. Gest que acom-

panyava l'acte d'adoració.

25.

—

Es per Tu si ens maten. Tots els

antics, en Uuitar i morir per Uur patria,

creien fer-ho per Uur déu nacional;
amb més raó el poblé jueu, que ado-
rava el Déu veritable. Sant Pau (Rm.
VíII, 36) aplica el segon vers d'aquesta
estrofa ais cristians afligits per les per-

secucions.

24.

—

Despertaba Déu sembla dormir
quan els seus fidels són victimes de

Todi de l'enemic.

26.— Actituds que adoptaven els pe-

nitents i els suplicants, que pregaven
prosternats a térra.

XLIV.—Epitalami per les noces d'un

rei d'Israel amb una princesa estran-

gera; descriu la bellesa, el valor i les

victóries d'ell; a ella aconsella la reve-

rencia i la fidelitat i en descriu el seguici;

acaba fent auguris de fecunditat i anun-

ciant el poder deis filis naixedors. Hi

ha hagut moltes opinions sobre la iden-
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^Mon cor borbolla una paraula bona,

jo dic mon cant al rei ; la meva llengua

és la ploma d'un ágil escrivent.

^Tu ets el més formós deis filis deis homes,

la gracia está difosa en els teus Uavis,

per aixó Déu t'ha beneit per sempre.

*Ciny-te, oh potent, damunt del Ilom l'espasa,

prestigi i ornament de ta persona.

^Prósperament cavalca

per la fidelitat i la justicia;

gestes preciares ta má dreta et mostri.

^Tos dards són fins; els pobles se't sotmeten,

defalleixen de cor els enemics del rei.

'Ton soli, oh Déu, per segles i per sempre,

un ceptre dreturer ton reial ceptre.

^Tu ames la justída i odies la maldat,

per aixó Déu, ton Déu, t'ungí

d'oli de joia abans que tos companys.

2, Esr. VII, 6. - 3, Le. iv, 22. - 4, Is. xux, 2; Hbr. iv, 11; Apc. i, 16; Ps. xx, 6. - 5, Ps. lxiv, 6. - 6, Ps.

cxix, 4. - 7, Ps. xcii, 2. - 8, Ps. X, 7; Is. Lxi, i; Ps. xx, 7; lo. xix, 39.

tificació d'aquest rei; la més seguida hi centren l'expressió del rostre ; també
veu el rei Salomó en les seves noces podria designar la grácia del parlar,

amb una princesa egipcia (I Rg. III, 1). 4.— Prestigi i ornament de ta persona.

És fácil, pero, de veure en les lloances Nous complements directes del verb

que fa del rei un sentit que desborda ciny-te, o aposicions qualificatives de

del literal i que no pot convenir sinó al l'espasa.

Messias en les seves noces espirituals 4-5.—M repeteix la paraula or«am¿«/
amb l'Església o amb l'ánima cristiana; per error del copista; correcció de Hi i

sois d'EU es pot dir que regnará eterna- dos códexs de S.

ment, que els seus filis serán princeps 5. — lia justicia. M: i la mansuetud
de tota la térra, i que será lloat pertot justicia; correcció conjectural de IB.

i per sempre. Altrament, Sant Pau con- 6.—M : cauen (les sagetes) en el cor

firma el carácter messiánic d'aquest deis enemics del rei; correcció de IB,

cántic aplicant a N. S. Jesucrist el ver- fundada en algún manuscrit.

set 3 (Hbr. I, 8-9). j. — Oh Déu. Aquesta invocació,

2. —La férvida inspiració del Salmista adrecada al rei d'Israel a qui era dedicat

fa que les seves paraules surtin del cor el Salm, és una hipérbole, justificada

borbollant com d'un vas en ebullició i peí costum antic de teñir el rei com un
fácilment, al grat de la ploma. ésserdiví; la Biblia l'aplica també ais

3.—£/ més formós. La paraula de M ángels, ais jutges, etc. Aplicada a l'an-

és incorrecta i dones sense sentit; co- titipus del Salm, el Crist, és literalment

rrecció de IB.— La grácia está difosa en exacta, i a Ell es referia sens dubte el

els teus Uavis. Els llavis i els uUs con- Salmista sota l'influx de la inspiració.
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^ Mirra, áloe i casia són tots els teus vestits

;

des deis palaus de vori t'alegren sons de lires.

Filies de reis et surten a l'encontre,

la reina és a ta dreta ornada amb or d'Ofir.

Escolta, filia, vés, para l'orella,

ton poblé oblida i ton casal patern,

^^i el rei cobejará ta formosor.

Ell, ton senyor : dóna't al seu bon grat.

La població de Tir et ve amb presents,

capten ta gracia els principáis del poblé.

^'^Tota formosa avanza

la princesa a les cambres interiors

;

de blondes d'or és feta sa gonella.

^^Amb vestits virolats és duta al rei.

Un seguici de verges, ses companyes,

a tu són emmenades.

^^Dutes amb festa i exultants de joia,

elles penetren al palau del rei.

^'De tos pares al lloc serán tos filis,

10, Cant. VI, 8; IIIRg. 11,19; lob xxvm, 16. -11, Dt, xxi, i 5. - 13, Ps. cxv, 8; Ps. xxr, 30; Is. xux, 23;

Mt. II, II. - 15, Cant. i, 4; Apc. xix, 7, 8; II Rg. xiii, 18,— 17, I Ptr. n, 9; Apc. i, 6.

9.—Mirra, áloe, casia. Oli perfumat recompensa del seu amor, el del rei, li

d'aquestes esséncies era vessat damunt anuncia els presents que rebrá deis po-

la testa del rei, d'on davallava a la barba bles estrangers, representats per Tir,

i ais vestits, que en restaven impregnats; el més poderos i ric en aquell temps.
entre els orientáis, aquest oli perfumat 14.

—

A les cambres interiors. L'esposa
era el simbol de l'alegria. era presentada a l'espós amb el rostre

10. — Descripció del seguici del rei, velat; sois en arribar a l'interior del

formal per les esposes de sangreial, que Palau es descobria, fent aparéixer la

van a rebre la nova esposa. Els Sants seva bellesa. Místicament designa la

Pares veuen en aqüestes esposes les bellesa interior de l'Església i de l'ánima

nacions gentils convertides al Crist, o en grácia, molt superior a l'exterior, i

també les animes devotes, esposades que sois a l'altra vida ens será coneguda
espiritualment amb Ell. — Et surten a perfectament.
r encontré. M: éntreles teves elegides; cor- 15. — Un seguici de verges. Les don-
recciódelB.— Orá'O^r. El reputatcom zelles estrangeres que formaven el

a més pur en l'antiguitat. Ofirera una seguici nupcial de l'esposa i que podrá
regió marítima situada entre l'Arábia guardar amb ella,

del Sud i l'Egipte, d'on les naus de Sa- 17. — Els teus filis. D'ells és dit que
lomó i d'Hiram portaven l'or; vegeu faran reviure la glória i les virtuts deis

III Rg. IX, 28; X,'i í , 22; Job, XXII, 24. antics Patriarques. El costum volia que

1 3.—Després d'haver-li ofert, com a es desitgessin nombrosos filis al nou
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tu els posarás de princeps damunt tota la térra.

^* Remembraré el teu nom per generes i generes,

per tal et lloaran eternament els pobles.

SALM XLV (XLVI)

DÉU, FORTALESA DEL SEU POBLE

^Al mestre de chor. Deis filis de Coré. Amb la tonada de «Don-

zelles». Cántic.

^ Déu és nostre refugi i nostra forca,

gran ajut s'ha mostrat en les angoixes

;

^ per aixó no temem si es capgira la térra,

si els puigs s'enfoilsen al bell mig del mar.

*Que ses aigües s'agitin i escumegin,

que a sa abrivada tremin les muntanyes.

És amb nosaltres el Déu deis exércits,

nostre refugi és el Déu de Jacob.

'^El riu, amb sos canals,

omple de joia la ciutat de Déu,

la santíssima tenda de TAltissim.

2, Ps. Lxi, 8, 9; Dt. IV, 7; Ps. CLiv, 19. - 5, Ps. Lxiv, 10; Is. VIII, 6; Ps. xlvii, 2; Is. lx, 14.

matrimoni.— Tu els posarás de princeps.

Hipérbole oriental, pero realitat perpe-

tua en l'Església, Esposa del Crist.

18.— Remembraré el teu nom. El Sal-

mista augura que el seu cántic els fará

perennes en la memoria deis homes.
En el sentit messiánic, ací principal,

l'Església, per boca deis seus filis iHus-

tres, Iloa perpétuament el seu diví

Espós; a ella s'uneixen tots els pobles

que van entrant dins la religió cristiana.

XLV.—Israel té una confianza abso-

luta en l'auxili de Déu, el seu refugi;

els més grans cataclismes cósmicsno el

farien trontoUar. Salm compost proba-

blement després d'un gran favor atorgat

per Déu al seu poblé, per exemple
la desfeta de l'exércit de Sennaquerib
davant de Jerusalem (Is. XXXVI -

XXXVII), o la deis moabites, ammo-
nites i idumeus en temps del rei Josafat
(II Par. XX).

4.— És amb nosaltres... Aquesta tor-

nada, que es troba a la fi de cada
estrofa, ha d'ésser també segurament
en aquesta, per bé que no la hi posi el

text hebreu actual.

5.—Canvi sobtat de to : de les ones
en revolta i les muntanyes sollevades

passa a un riu amb canals d'aigües tran-
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^Déu li és al mig, i no trontollará,

Déu li dará socors al trenc de l'alba.

'Pobles s'han agitat, fremiren regnes

;

tragué sa veu i se'n fongué la térra.

*Es amb nosaltres el Déu deis exércits,

nostre refugi és el Déu de Jacob.

* Veniu, vegeu les obres del Senyor,

les coses estupendes que ha fet damunt la térra,

^^ha fet cessar les guerres fins ais confins d0l món.

Ell romp els ares i a trossos fa les Uances,

cala foc ais escuts.

^^Cesseu i confesseu que jo sóc Déu,

excels damunt els pobles, excels damunt la térra.

" Es amb nosaltres el Déu deis exércits

nostre refugi és el Déu de Jacob.

6, Dt. XXIII, 14; Is. XII, 6; loel ii, 27; Sof. ui, i 5.-8, Is. vii, 14; Is. viii, 8, 10. -10, Is. 11, 4. -11, Is. 11, 11, 17

quiHes. Segons uns, canals que corrien

figurativament dins de Jerusalem ; se-

gons d'altres, fossats plens d'aigua que
la circumdarien, donant-li l'alegria de
la seguretat contra els atacs enemics

;

sempre figura de la protecció de Déu,
Jerusalem no havent tingut mai aqüestes
defenses. S'hi veu també un record del

riu del Paradís terrenal : Gn. II, 10-14.

6.—Al trenc de Valba. L'hora en qué
se solien fer els atacs, aprofitant la fa-

tiga d'una nit d'alerta.

7. — Referencia al fet historie moti-
vador del cántic. A notar el parallelisme

entre la descripció de l'atac deis ene-

mics i la de la tempesta en l'estrofa an-

terior. — Sa veu. EÍ tro, imaginat com
la veu de Déu; ella basta per a dispersar

els enemics.

9.—Invitació ais jueus d'anar a con-

templar la desfeta deis enemics damunt
llur térra.

10. — Cala foc ais escuts. M diu ais

carros; correcció de LXX i T.—No sois

Déu ha posat fi a la guerra, ans n'ha

tornat impossible la represa destruint

les armes deis enemics. Probablement
la vista del Salmista s'eixampla a con-

templar Tobra pacificadora de Déu en

tot el món.
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SkLM XLVI (XLVII)

Pujada al solí de Déu, Reí victoriós

^ Al mestre de chor. Deis filis de Coré. Salm.

*Oh pobles tots, bateu de mans,

aclamen Déu amb crits d'exultació.

^Perqué el Senyor és TAltíssim, el Terrible,

el Rei suprem damunt tota la térra.

'*E11 ens subjecta els pobles

i sota peu ens posa les nacions,

^ ens escolli la nostra heréncia,

la gloria de Jacob, que EU estima.

^Enmig d'aclamacions se'n puja Déu,

el Senyor, a l'esclat de les trompetes.

'Canteu un salm a Déu, canteu-li un salm,

canteu-lo al nostre Rei, canteu-li un salm.

^Car de tota la térra Déu és Rei,

canteu-li un himne.

2, IV Rg. XI, 12; Ps. xcvii, 8. - 3, Dt. VII, 21; Neh. i, j; Mch. i, 14. - 4, Ps. xvii, 48. - 5, I Ptr. i, 4; Is. lx,

1 5. - 6, II Rg. VI, I J.
- 8, Zach. xiv, 9; l Cor. xiv, i s.

XLVI. — Encara un cant de triomf

;

després de vencer els seus enemics, el

poblé d'Israel anuncia que tots els po-

bles se sotmetran al Déu veritable. És,

dones, un anunci de la catolicitat de la

futura religió del Messias. Fou compost
segurament després de la victoria sense

combat que els israelites obtingueren,

grácies auna intervenció de Déu, contra

els moabites i idumeus coalitzats. Ve-
geu II Par. XX.

I. — Bateu de mam. Era i és costum
oriental d'acompanyar el cant amb ba-

tements de mans. Vegeu Ps. XCVII, 8.

4-5.— AHusió quasi segura a la con-

questa de la Terra promesa acomplerta

amb l'auxili visible de Déu, que sub-

j'ectá a Israel els pobles gentils que
l'habitaven.

6. — Obtinguda la victoria, Déu se'n

toma al cel entre aclamacions; pot al-

ludir també al retom triomfal de l'Arca,

duta abans al camp de batalla (II Par.

XX, 28). L'Església aplica aquest ver-

sicle a l'Ascensió al cel de Jesucrist,

triomfant de la mort i de l'enemic del

llinatge huma. — A Vesclat de les trom-

petes. Així es féu després de la desfeta

deis moabites i Uurs aliats.

8. — De tota la térra Déu és Rei. Al
revés deis déus deis pobles gentils, que
només eren creguts reis sobre llurs

territoris.
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^Déu regna sobre els pobles,

Déu s'ha assegut damunt son soli sant.

S'han aplegat els sobirans deis pobles

al poblé del Déu d'Abraam,

car els pros de la térra són de Déu

:

EU s'ha enaltit molt sobiranament.

SALM XLVII (XLVIII)

La Jerusalem invicta

^Cántic. Salm. Deis filis de Coré.

^ Gran és Déu, altament és EU lloable

a la ciutat del nostre Déu.

^Es sa santa muntanya, puig formós,

goig de tota la térra.

El Mont Sion, al terme boreal,

és la ciutat del Rei potent.

9, Ps. XXI, 29; Apc. XIX, 6. - 10, Gn. iv,

2; Is. XIV, 13; Mt. V, 35.

17. - 2, Ps. xLV, j. - 3, Pi. ir, 6; Is. ii, 2, 3; Zach. viii, 3, Ps. xux.

9. — Compliment de la prometen^a
feta per Déu a Abraam, que en la seva

descendencia serien beneits tots els

pobles de la térra (Gn. XII, 2, 3). En
els sobirans són figurats els pobles.

10.—Els pros de la térra. Els pode-
rosos, els guerrers i en general els pro-

tectors deis pobles. En lloc de pros,

M diu escuts, LXX : forts.

XLVII.—Coméis dos anteriors,és un
cant triomfal. Una coalició de reis que
venien contra Jerusalem s'han esglaiat

i han fugit en derrota, colpits per Déu,
només de veure-la, renovellament deis

antics prodigis de Déu a favor d'ella.

Dos episodis histories poden haverdo-
nat motiu a aquest cántic : la desfeta

de Sennaquerib i els seus aliats (II Par.

XXXII, 21) i la de Rasin, rei de Siria,

i Facee, reid'Israel, en temps del rei de

Judá Acaz(IIRg.XVI, 5;Is. VII, 1-9).

2. — A la ciutat del nostre Déu. Jeru-

salem, capital del reialme teocrátic.

3. — Es sa santa muntanya... El puig

de Sion, on fou el tabernacle, i després

el Temple, palau del gran Rei. — Goig
de tota la térra. La Terra promesa, go-
josa de tal capital, o tot el món, que
per ella havia de conéixer el Déu veri-

table. — Al terme boreal. L'antiga Jeru-

salem estava bastida en gran part al

flanc nord de Sion. D'altres hi veuen
una aUusió a l'antiga creenca en una
muntanya santa situada a les més re-

motes Uunyanies del nord, lloc de sojom
i reunió de tots els déus, com era

rOlimp per ais de Grecia, com si el

poeta, emprantla manera de parlar deis

assiris, volgués dir que Sion era en ve-

ritat, i no per mite, aquesta muntanya.
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*Déu en sa ciutadella

s'ha palesat com un refugi ferm.

*Car heus aci que reis s'han ajuntat

i tots ensems s'hi han llan^at.

*Tot just la veuen, resten estordits,

s'espaordeixen, fugen. •

'Una tremor els hi ha envaíts,

mal de dona en treball d'infantament,

^com el llevant rompent les naus de Tarsis.

• Tal havíem sentit i tal hem vist

a la ciutat del Déu de les legions,

a la ciutat del nostre Déu;

per sempre més Déu la referma.

^^Remembrarcm, oh Déu, ta pietat

al bell mig de ton Temple.

Com el teu nom, oh Déu, tal ta lloan^a

abasta fins ais termes de la térra,

la teva destra és plena de justicia.

^^Gaudeixi'n la muntanya de Sion,

n'exultin les ciutats de la Judea,

peí fet deis teus judicis.

*'Recorreu tot Sion, feu-ne la volta,

compteu les seves torres,

6, Ps. ciii, 7. - 7, Ex. XV, is- - 8, Ez. xxvii, 26.-9, Is. lx, 14; Is. 11, 2. - 11, Dt. xxviii, $8; los. vn, 9; Ps.

cxii, 3; Mch. I, II, 14. - 12, Ps. xcvi, 8.

4. — Déu.. . s'ha pahsat com un refugi

ferm. Déu és com una ciutadella inex-

pugnable que protegeix Jerusalem.

7. — Mal de dona en treball d'infania-

ment. Els dolors de part eren el tipus

clássic deis grans dolors, especialment

a la Biblia.

8.—Les naus de Tarsis. Locució figu-

rativa per a dir els vaixells més grans

que es construíen, aquells que podien
anar fins a Tarsis, o Tartessos, loca-

litzada per molts a Espanya, l'extrem

del món llavors conegut. — Com el lle-

vant. M : amh el llevant; corrcgit segons
la Uigó d'alguns manuscrits.

9. —Veuen reproduíts els antics pro-

digis de Déu per al seu poblé, trans-

mesos per tradició oral.

12. — Les ciutats de la Judea. El text

hebreu diu les filies de Juda, significant

les ciutats provincials, que compartei-

xen la joia de Jerusalem. — Peífet deis

teus judicis. La sentencia de Déu cas-

tigant els pobles enemics, i la seva

execució.
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^^pareu esment en ses muralles,

resseguiu-ne els castells

per contar-ho a la génera futura.

^'^Tan gran és talment Déu,

el nostre Déu eternament i sempre

:

Ell ens conduirá.

SALM XLVIII (XLIX)

CaDUCITAT de la BENAURANgA DELS INICS

^Al mestre de chor. Deis filis de Coré. Salm.

^Oíu aixó, pobles tots,

pareu-hi esment, els habitants del món,

^tant els filis de la plebs com els deis nobles,

el pobre com el ric, tots a la una.

^Ma boca profereix la saviesa

i el consir del meu cor la inteliigéncia.

^A un proverbi pararé Toida,

obriré mon enigma al so de Farpa.

14, Ps. ci, 19, - 15, Is. Lviii, 1 1. - 2, Ps. ixxvii, I . - 3, Ps. lxi, io. - 5, Ps. Lxxn, 2; Nm. xii, 8.

14.—Per contar-ho a ¡a génera futura.

La continuítat de la tradició ; els jueus

d'aquell temps havien de contar a liurs

filis, i així indefinidament, les merave-
lloses construccions i defensés de la

ciutat invicta.

15. — Nova atribució a Déu de la

glória del triomf.

—

Eternament i sempre.

Éls mots 'al-mut, literalment sobre la

mort, que clouen el tcxt hebreu, són in-

terpretáis per alguns com una indicació

musical, tonada amb qué s'havia de can-
tar el Salm, posada a la fi, o com a
pertanyents al Salm següent. Seguint
IB, els suprimim.
XLVIII.—Poema didáctic, on és exa-

minada de nou la qüestió de la justicia

en la desigualtat entre inics i justos en
la fruíció deis béns d'aquest món; el

Salmista la resol apeHant a una vida

futura; aquests béns no poden desUiu-

rar de la mort ni de les sancions futu-

res, ni ésser emportats a la vida d'ultra-

tomba.
2. — Pables tots. El Salm va adre-

cat a tota la humanitat, car a tots inte-

ressa el problema.

5 . — A un proverbi. Probablement
aquest proverbi desenrotllat peí Salm
és el contingut en els versicles 13 i 21,

que clouen les dues parts del poema.
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^¿Per qué témer en el jorn de malauranca,

quan la maldat deis sotjadors m'envolta,

que es refien de llur prosperitat

i es vanen de Tamas de llurs riqueses?

^Perqué ningú no es pagará el rescat,

ni dará a Déu el preu per redimir-se,

^puix que el preu de sa vida és massa car,

^^i ell cessará per sempre,

i no será que visqui eternament

sens veure mai la fossa.

^^Car ell veurá que els savis moren,

com moren igualment l'estult i el neci

i a d'altres abandonen llurs riqueses.

^^Llur casa eternament són els sepulcres,

llur estatge per generes i generes,

ni que a regions hagin dona-t llur nom.

Car l'home en i'esplendor no durará,

ans s'assembla a les bésties moridores.

^*Tal és la sort deis confiáis estults,

la fi deis complaguts en llur fortuna.

^^Com un ramat ells són menats al Llimb,

la mort és llur pastor

i els dreturers els senyorejaran.

7, Me. X, 24; I Tim. VI, 17 -8, Mt. xxv, 19; Mt. xvi, 26. -9, lob xxxvi, 18, 19. -10, Ps. lxxxviii, 49. -11, Ecl.

II, 16; Ps. xci, 6;Ps.xxxviir, 7.-I2, Gn. iv, 17. -14, Le. xii, 20. -15, Dan. vii, 22, Mch. iv, 3; Apc. 11, 26.

6. — El jorn de malauranca. Potsig- eos, i el Llimb, estatge de l'ánima, era

nificar el dia en qué l'inic, segur en la molt confosa.

seva prosperitat. persegueix el just afli- 12. — Ni que a regions hagin donat

git per la pobresa. llur nom. Adquirint moltes terres, de-

8. — No es pagará el rescat. El preu signades amb el nom del propietari, o
per a deslliurar-se de la mort. M diu: donant los el seu nom amb conquestes
no pagará el rescat; correcció de IB. o actes de sobirania.— sepulcres. M:

9-10. — Quan la sentencia de mort en llur interior (pensaments) llurs cases

és dictada per un tribunal humá, hi cap són per sempre: correcció de LXX, S, T.
el rescat; no quan es tracta de la mort 15. — La mort és comparada a un
natural, decretada per Déu. pastor que condueix el ramat, no pas a

9. — De sa vida. M: de llur vida; les pastures, sinó a la regió subterránia

correcció de LXX. deis traspassats. El text de M és obs-
10. — La fossa. Entre els hebreus, cur i diversament interpretat; donem la

la distinció entre la fossa, estatge del interpretació de IB.

10 • ANTIC TBSTAMBNT VII
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Ben prest será desteta llur ñgura

i llur habitació será rinfem.

^•Mes Déu rescatará ránima mcva

del poder deis inferns, prenent-mc amb Ell.

^'No temis, dones, si s*enriqueix algú,

si s'engrandeix la gloria de sa casa.

^* Car res d'aixó no s'endurá en morir,

ni sa opulencia amb ell davallará.

^'Per més que en ^^da ell es felicités:

« Et lloaran, perqué et tractares bé ! »,

*° anirá amb la nissaga deis seus pares

que no veuran la llum etemament.

*^L'home opulent mancat de reflexió

és semblant a les bésties morídores.

SALM XLIX (L)

El culte vhutawe
^Salm. D'Asaf.

Déu, el Senyor, ha parlat,

Ell convoca la térra

des del ilevant del sol fins al ponent.

16, Ps. LT, 14; O», un, 14; Ps. TTTTT, 24. - 19, Dt. mi, 19: Le. ir. 15. - 20, Pf. it, 14.. 1, Ps, coi, 3.

16. — Contrast amb la impotencia
de l'home quant a la mort. Déu en pot
rescatar, com ho féu amb Henoc i

Elias. Pero el Salmista afirma neta-

ment que morirá, puis que Déa el

prendrá del poder deis infems.
20. — Anirá. M: anirás; correcció

de IB.

21. — Mancat ie reflexió. Que no ha
compres la vaniut deis béns d'aquest
món, ni la seva condició de mortal.
XLIX. — El culte exclusivament ex-

tern, tant rofenpüblicament al Temple
(sacrificis de iota mena) com el privat

(recitació de les paraules de la Llci) és

desagradable a Déu per insuficient, i

ádhuc per hipócnta. Cal af!^^--hi el

culte interior de Tacdó de grades i la

ccmducta infiera. Déa baíza, voltat de
les forces cosmiques, a íer de jntge

d'Israel i donar-li aqoest adveitiment.

Es el primer deis Salms atiibiiíts a
Asaf, coniemponuii de David i im deis

tres piindpals diiectors de la música
del Temple (I Par. XVI, 4-5).

I . — La, Urra. Ni que Lsrael signi el

sol poblé jaijat, el jodici es £1 davant

de tot el món: els altres pobles són
testimonis.
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*Des de Sion, la complida en bellesa,

apareix Déu amb gran esclat de llum.

^ Ve el nostre Déu i no pas en silenci

:

davant sa fa^, un foc abrusador

;

al seu voltant, la tempesta! en furia.

*Els cels convoca des de dalt,

la térra i tot, per judicar son poblé

:

^«Congregueu-me els meus sants

que el pacte m'han conclós amb sacrifici.»

•Llavors els cels proclamen sa justicia,

car és Déu mateix el jutge.

' «Escolta, poblé meu, i parlaré,

oh Israel, jo daré testimoni

contra tu. El Senyor, ton Déu, só jo.

®No és pels teus sacrificis, si jo et renyo

:

tos holocausts són sempre al meu davant

;

^jo no prcndré un.vedell de casa teva,

ni bocs deis teus ramats.

^^Car tota bestia de la selva és meva,

les salvatgines a milers deis puigs,

^^conec tots els ocells de les altures,

tinc a la má tot el que es mou pels camps.

2, Thren. ii, i j; Ps. xlvii, 3; Dt. xxxii, 2. - 3, Ps. xx, 10. - 4, Dt. iv, 26. - 5, Dt. xxxiii, 3; Ps. xxix, 5; Ps.

cxLix, I, 5, 9; Is. xm, 3; Ex. XXIV, 7, 8. - 6, Ps. xcvi, 6. - 7, Ps. lxxx, 9; Ex. xx, 2.-8, Ps. l, 17.

-

9, Act. xvii, 25. - 11, Ps. Lxxix, 14.

2. — Des de Sion. On Déu seia com el Jutge diví i proclamen la justicia de la

a jutge; en els temps més antics, Déu seva sentencia. M diui/^roc/amamn; cor-

es manifestava en el Sinaí. reccióde IBsegonslesversionsantigues.

3.
—No pas en silenci. KcomT^^inyzlát 8. — Israel tenia l'obligació d'oferir

tempesta i de trons, com en altres teofa- sacrificis d'animals, segons la Llei, pero
nies; vegeuPs. XVII, 13; XXVIII, etc. Déu no tenia cap necessitat d'aquelles

4. — El cel i la térra serán assessors victimes; per tal, elles soles no basta-

del gran Jutge. ven: calia el sacrifici intern simbolit-

5. — Que el pacte m'han conclós amb zat per elles, la devoció o donació del

sacrifici. Amb sacrificis fou segellat el cor. — Són sempre al meu davant. Pro-
pacte de Déu amb el seu poblé al Sinaí bable allusió a r«holocaust perpetu»,
(Ex. XXIV, 5-8), i cada vegada que els ofert cada dia, matí i vespre (Ex.
israelites oferien sacrificis a Uur Déu XXIX, 38).
renovellaven aquell pacte. 1 1 . — Els ocells de les altures. M: els

6.—Els cels proclamen sa justicia. Els ocells de les muntanyes; correcció de
cels (els ángels) volten com a assessors LXX, S i T.
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^^Si tingués fam, no t'ho diria pas

:

meu és el món i tot el que Templena.

^^¿Menjaré per ventura carn de bous

o beuré sang de bocs?

^^Ret a Déu sacrifici de lloan^a

i compleix a l'Altíssim els teus vots

;

^^invoca'm en el dia de l'angoixa

:

jo et salvaré i tu m'honorarás.»

^^Peró a l'inic Déu parla així

:

«¿Per qué tu expliques mos preceptes

i et poses a la boca ma alianca,

^^tu, tot just, que viltens la disciplina

i et tires a l'esquena mes páranles ?

^^Quan tu veies un lladre, amb ell corries

i tenies ta part amb els adúlters^

^^obries per dir mal la teva boca,

ta llengua ordia fraus

;

^^t'asseies per maldir del teu germá

i el fin deshonoraves de ta mare.

^^¿Aixó has fet tu i jo he de callar?

¿T'has pensat que jo sóc igual que tu?

Jo et reptaré i t'ho posaré a la vista.

12, Ps. XXIII, I. - 14, Ps. Lxvm, ji, 32; Os. xiv, 2; Hbr. xiii, i j; lob xxii, 27; Ps. lx, 9. - 15, Ps. lxxx, 8;

Ps. cvi, 6. - 20, lob XIX, 18. - 21, Ecl. viii, 11, 12; lob xxiii, 4.

13.— Bé que sense excloure el sacri-

fici ritual, dit de lloanga, que era de re-

graciament pels beneficis rebuts, la in-

tenció va principalment a la disposició

interior d'agraiment, com dient: no ne-

cessito les victimes materials que m'o-
feriu, pero sí el cuite interior del cor
pur i agraít, 90 que és confirmat pels

versos següents. És l'adoració «en es-

perit i veritat» del Nou Testament.
16. — El Salmista s'adrega ara a

aquells israelites que, sense complir ni

la Uei moral ni la mosaica, les tenien

sempre hipócritanient a la boca Se-

gueix l'enumeració de tots els delictes

d'aquests falsos israelites: Uadronicis,

adulteris, maledicencia, engany, difa-

mació.
18. — Amh di corries. M: t'hi com-

pla'ies; corre cció de IB.

20. — AHudeix segurament (t'asseies)

ais judicis que eren celebrats a la plaga

de davant el portal de la ciutat i que

eren molt concorreguts, puix que els

jueus tenien la mania de pledejar.

2 1 .—/ jo he de callar? El silenci tem-

poral de Déu, que sembla no fer cas

del pecat, pero que tindrá una fi, puix

que té tot el temps i fins l'eternitat per

esperar.
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Enteneu bé, els oblidats de Déu,

ans no us destroci sens que ningú us salvi.

Qui lloanca m'ofrena, aquest m'honora,

i a qui va per la via dreturera

jo faré veure la salut de Déu ».

SALM L (Ll)

Penediment

^Al mestre de chor. Salm. De David,

^quan ana a ell el profeta Natán, després que ell s'havia unit a

Betsabé.

^ Oh Déu, ten pietat de mi per ta clemencia

i per la multitud de tes misericórdies

esborra el meu delicte.

*Totalment purifica'm de ma culpa

i del meu crim neteja'm.

^Perqué jo reconec ma iniquitat,

i el meu pecat és sempre a mi present;

^ contra Tu sol he delinquit

i el que ais teus ulls és mal, aixó he comes:

23, supra, 14. - 3, Ps. xxiv, 7; supra, 9; Is. xuii, 25; Act. iii, 19. - 4, Apc. i, 5. - 5, Ps. xxxi, j. - 6, U Rg.
XII, 15; Retn. III, 4.

23 —Qui ¡loatifa m'o/rena. El sacri- contemporani deis Salms VI i XXXI.
fici de lloanga o d'acció de grácies del 3-4.— David no demana el perdó de
V. 14. les penes immediatament consegüents

L. — Reptar peí profeta Natán, mis- al pecat, sinó de la culpa moral, en
satger de Déu, peí seu doble crim tant que ofensa de Déu.
d'adulteri i homicidi, que de prop d'un 3.

—

El meu delicte. M: eJs meus delic-

any tenia adormida la seva consciéncia, tes; correcció de LXX i Hi.

David, pregonament penedit, esclata en 6 .
— Contra Tu sol. Els crims de David

aquest acte de contrició, on reconeix havien produit diverses victimes : Bet-

haver ofés Déu. s'encomana a la seva sabé, Urias i els jueus morts sota els

misericordia, demana un cor pur i un murs de Rabbat-Ammon, i tanmateix
esperit dreturer per a emprendre una David se sent culpable tot especialment
nova vida i promet d'emprar-se en la davant Déu, Legislador del deure mo-
conversió deis germans pecadors. ral, del qual prové tota la dignitat de
L'ocasió histórica és prou coneguda i les criatures.

—

Per tal que et mostris just.

es pot llegir en II Sm. XII, i sq. És El sentit no és : he pecat perqué Tu et
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per tal que et mostris just en ta sentencia

i el teu judici sigui sense mácula.

' Mira que en malvestat fui infantat

i en el pecat em concebé la mare.

®Heus aci que t'agrades de la sinceritat

de cor i dintre el pit m'ensenyes saviesa.

^Neteja'm amb hisop, i seré pur,

renta'm, i tornaré més blanc que neu.

^^Fes-me sentir la joia i l'alegria

i els ossos capolats per Tu n'exultin.

^^Gira el teu rostre de les meves culpes,

totes les meves malvestats esborra.

Crea'm, Déu, un cor pur

i un esperit ben ferm en mi renova.

^^No em repelleixis del teu rostre

i el teu sant esperit de mi no Uevis.

^*Torna'm la joia de ta salvació

i amb un magnánim esperit referma'm.

7, lob xrv, 14; lo. III, 6; Rom. v, 1
1 ; Eph. ii, 3. - 9, Ex. nii, 22; Nm. xix, 18; Is. i, iS. - 10, Ps. xxiv, 11,-

12, Thren. v, 21. - 13, Gn. iv, 14; Rom. viii, 9. - 14, II Par. xxix, 31.

mostris just en ta sentencia, sino: con-

fesso que he pecat per tal que Tu et

mostris just etc. La senténcia era el

repte que Déu li aárcqi per mitjá de Na-
tán i els cástigs comminats. David els

confessa merescuts i invita tothom a

reconéixer-ho.

7. — No tant per excusar-se com per

humiliar-se i meréixer el perdó, el Sal-

mista recorda la corrupció de la npstra

natura des del seu primer instant. És un
text clássic en la teología del pecat
original.

8. — Déu estima la sinceritat de la

consciéncia i la confessió franca deis

pecats; per aixó, en les hores de soli-

tud, ens amonesta amb la llum de la

seva saviesa, que ens fa conéixer el bé
i el mal. D'altres interpreten el segon
hemistiqui en sentit deprecatori: mos-
tra'm la saviesa en el secret del meu cor

.

9. — Imatge litúrgica presa del ritu

d'aspergir els objectes a purificar (espe-

cialment els leprosos) de sang de la

víctima amb un brot d'hisop. L'hisop

era una planta aromática; vegeu Ex.
XII, 22 i Lv. XIV, 4-7.

10. — Els ossos capolats. Més proba-
blement que una malaltia física, cástíg

deis pecats, un aclaparament moral que
tenia com a repercussió corporal un
capolament d'ossos.

12-13.—Temorós recaure, el Sal-

mista penitent demana a Déu un reno-

vellament total del seu ésser : un cor

pur, contra les cobejances jussanes, un
esperit ferm davant les temptacions i

l'Esperit de Déu, que havia rebut en la

seva unció reial (I Sm. XIV, 13) i que

temía d"haver perdut, com Saül (II Sm.
XXIV, 20).
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Jo ensenyaré tes vies ais inics

i els pecadors a Tu es convertirán.

^^Deslliura'm de la pena de la sang,

oh Tu, Senyor, oh Déu de ma salut,

i ma llengua jubili en ta justicia.

^'Senyor, obre els meus llavis

i traurá a Uum ma boca ta Uoan^a.

Perqué no t'abelleix el sacrifici,

si un holocaust et fes, no et complauria.

^^Mon sacrifici, oh Déu, és l'esperit contrit:

un cor contrit i humiliat, Senyor,

Tu no menysprearás.

Per mercé teva, oh Déu^ afavoreix Sion,

pels murs a restaurar a Jerusalem.

^^Llavors plauran-te els sacrificis justos,

llavors immolaran en ton altar vedells.

15, Le. xxii, 32. - 18, I Rg. XV, 22. - 19, Ps. xxxiii, 19. - 20, Ps. lxviii, 36; Ps. cxlvi, 2.-21, Dt. xxxiii

19; Ps. IV, 6.

15. — Rebuda la joia de la sal vació

divina, el Salmista promet de procurar-

la ais pecadors, senyal insuperable de

la sinceritat de la conversió.

16. — La pena de la sang. L'homicidi

(crim de sang) era punit amb pena de

mort. David havia fet occir Urias i amb
ell molts israelites a la guerra. D'altres

interpreten que demana d'ésser desUiu-

rat de persecucions a mort o de temp-
tacions de cometre un homicidi.

17. — Obre els meus llavis. Tancats
peí pecat a la Uoanga divina ; a prec seu,

Déu els hi obrirá, inspirant-li el cántic

de lloanca.

18-19. — Aquest pensament de la

preferencia que troba davant de Déu la

contrició del cor sobre els sacrificis

rituals, és desenrodlaten el Salm XLIX,
8-15. Vegeu també Is. I, 1 1 . Altrament,
per l'homicidi i l'adulteri no s'oferien

sacrificis expiatoris, ans eren punits

amb pena de mort, que ningú sinó Déu
no podia aplicar al rei David.

20-21 .—Molts comentaristes, seguint

Teodoret, opinen que aquests dos ver-

sicles no són de David, ans foren afe-

gits en temps de Nehemias, quan els

jueus construíen els murs de Jerusalem,
o durant el captiveri de Babilonia, per

demanar a Déu el restabliment del

Temple i el cuite dins la Jerusalem re-

construida. No hi ha, pero, res que
s'oposi a creure que foren compostos
peí mateix David, de qui se sap que
emprengué les obres de voltar Jerusa-

lem d'un clos de muralles (II Sm. V,

9), obra acabada per Salomó (I Rg.
III, I).

20. — Oh Déu. Manca en M; restituít

segons LXX i Hi.

21.— Pels murs a restaurar. M : res-

taurarás; LXX i Hi : i restauraran;

corregit segons dos manuscrits hebreus.
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SALM LI (LII)

El cástig d'üna mala llengua

^Al mestre de chor. Maskil. De David,

^després que l'idumeu

Doeg hagué anat a informar Saül dient-li : «David ha entrat a la casa

d'Abimélec.»

^íQué et glorieges en la iniquitat,

oh prepotent infame ?

Tu en tot moment

*vas meditant maleses.

La teva llengua és com raor esmolat,

oh forjador d'enganys

!

^ Estimes més el mal que el bé

i la mentida més que el parlar just.

® Ames tota páranla perniciosa,

oh llengua de falsía

!

' Per aixó Déu t'enfonsará,

per sempre més et fará perdre,

3, I Rg. XXI, 7. - 4, Ps. xux, 19; Ps. Lvi, j, - 5, Ir. ix, 4, j. - 7, Pr. ir, 22; Ps. xxvi, 13.

LI.—L'home desUeial i mentider (ací

es tracta, cora diu el títol, d'un de par-

ticular) s'acosta de pressa a la seva

ruina, mentre que el just resta tranquil i

segur. L'episodi historie indicat en el

títol és el següent : David, fugitiu de la

persecució de Saül, fou rebut cordial-

ment a casa del gran sacerdot Abimélec,
a Nob, ignorant de la persecució. Ha-
vent-ho vist Doeg, superintendent deis

pastors de Saül, delatá el gran sacerdot

al rei, el qual, foU d'ira, féu degollar

peí mateix Doeg Abimélec i tota la seva

familia. Sois un fiU, Abiatar, s'escapa

i dugué la nova a David, el qual com-

pongué llavors aquest Salm, tot ell fre-

ment d'indignació (I Sm. XXI, 2-9;

XXII, 9-22).

3. — Prepotent infame. Text dubtós.

Donem la interpretado de IB; d'altres

interpreten : heroi de la maldat, o tam-
bé : et mostres fort contra el piados,

interpretació que exigeix correccions

massa fortes del text hebreu. — M afe-

geix Déu sense cap sentit; omés d'acord

amb LXX.
4. — Raor esmolat. La llengua de

Doeg, el delator, fou una veritable na-

valla, perqué féu córrer molta sang.
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et traurá de la tenda,

de la térra deis vius t'arrencará.

®Els justos ho veuran i temerán

i faran befa d'ell

:

^ «Heus ací Thome que no posa en Déu

la seva fortalesa,

ans confia en ses múltiples riqueses

i es feia fort en sa dolenteria».

^®Mes jo, com olivera verdejant

dins la casa de Déu, -

tot em confio en la bondat divina

per sempre, eternament.

^^Per sempre et lloaré d'haver-ho fet

i narraré com és de bo ton nom

enmig deis teus fidels.

SALM LII (LIÍI)

La corrüpció general

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «Mahalat». Maskil. De

David.

^Diu en son cor el neci : « No hi ba Déu.»

Són corromputs, fan coses detestables.

8, lob xxn, 19; Ps. xxxTi, 34; Ps. lxiu, <t, lo; Mch, i, j; lob xxir, iq; Ps. lvii, i i. - 9, Ps. xlviii, 7. -

10, Ps. xci, 12, 13. - 11, Ps. uii, 8; Ps. ux, j. - 2-7, Ps. xiii, 2-S; Rom. iii, 10-12.

8. — Temerán. Temerán Déu, que
així castiga el malvar.

10.—Com olivera verdejant. L'olivera

era símbol de la prosperitat. Vegeu
Ir. XI, 16. —Dins la casa de Déu. David
cercava refugi dins el Santuari.

11. — D'haver-ho fet. Castigat el ca-

lumniador.— / narraré. M : i esperaré;

correcció de IB.

LII.— És una reprodúcelo quasi lite-

ral del Salm XIII (XIV); Túnica variant

notable és el versicle 6. Sembla degut

a una acomodado del Salm XIII feta

molt de temps després de la mort de

David, en ocasió d'un notable esdeve-

niment historie, potser la dispersió de

l'exércit de Sennaquerib (IV Rg. XIX,

3 5
sq.). Llavors fou inserit al Saltiri

com una peca nova.
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No hi ha ningú que faci el bé.

^Del cel estant Déu mira els filis deis homes

per veure si hi ha algú que tingui seny,

algú que cerqui Déu.

*Tots a la una s'han foraviat,

s'han pervertit, no hi ha qui faci el bé,

no n'hi ha tan sois un.

^¿No tornaran tal volta a seny

tots els qui fan la iniquitat,

que el poblé meu com mos de pa devoren

i que el Senyor no invoquen ?

® AUi temeren on temor no era,

car Déu consumí els ossos

d'aquells qui t'assetjaven;

perqué Déu els llanca, foren confosos.

' Oh tant de bo que de Sion vingués

la salvació per a Israel

!

Quan el Senyor retornará

el captiveri del seu poblé,

jubilará Jacob, s'alegrará Israel.

4, Rom. III, 12; Ps. XXXIV, 5. - 5, Mich. iii, 3. - 6, Lv. xxvi, 17; Ez. vi, 5; Ps. cxl, 7. - 7, Ps. cxxvi, i, ?.

6. — Sembla una aHusió a la inter-

venció admirable de Déu en favor del

seu poblé, que motivá el canvi d'aquesta

estrofa.— On temor no ¿ra. Els enemics
eren lan superiors en forces a Israel,

que anaven segurs sense veure cap mo-
tiu de temen(;a. — Consumí els ossos.

Hom diria per aquestvers que els cadá-

vers deis enemics restaren insepults en

el camp de batalla, qo que era una gran
humiliació per ais orientáis.

—

D'aquells

que t'assetjaven. El Salmista s'adreca

al poblé d'ísrae). — Foren confosos.

M sembla dir : fores confós; correcció

de IB.
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SALM LUI (LIV)

Demanda d'auxiu contra l'enemic

^Al mestre de chor. Per a instruments de corda. Maskil. De

David,

^ després que els zifeus hagueren anat a dir a Saül : «Vet ací

que David s'ha escondit entre nosaltres».

^ Salva'm, Déu, peí teu nom

;

per ton poder porta la meva causa.

* Oh Déu, escolta ma preguera,

para l'oída ais mots que diu ma boca.

* Car uns superbs se m'han al^at en contra,

uns violents ma vida persegueixen

sense posar-se Déu davant els ulls.

^Mes heus ací que Déu és mon ajut,

Déu em sosté la vida.

^ Fes tornar el mal contra els meus enemics

;

per ta fidelitat, llanga'ls a perdre

!

*Ben volenter t'ofrenaré jo victimes,

5, Ps. Lxxxv, 14. - 6, Ps. cxvn, 7.-7, Ps. lxxxviii, 50. - 8, Nm. xv, 3; Ps. l, 14; Os. xiv, 4; Ps. li, i i.

LUI.—Demanda d'auxili contra ene-

mics poderosos que posen en perill

imminent la vida del Salmista; la con-

fianca en Déu informa tot aquest petit

posma, que acaba amb la prometenca
de sacrificis i Uoances, després de la

deslliuranca vista com a present per la

fe. Fou compost per David quan, ha-

vent-se refugiat al desert de Zif, fugint

de la persecució de Saül, fou per dues

vegades delatat pels habitants del país.

(I Sm. XXIII, 19 sq.; XXVI, i sq.).

5.— Uns superbs. M sembla dir iniin-

dacions, Ilicó falsa corregida segons
alguns manuscrits de T; d'altres inter-

preten estrangers. — Sense posar-se Déu
davant els uIIs. No sois perqué, essent

innocent, Déu feia causa comuna amb
ell, sinó perqué Déu s'havia posat cla-

rament de part de David contra Saül.

7. - Fes tornar. M: torni; correcció

de IB.

8.— Ben volenter. Hi havia sacrificis

voluntaris, no obligáis per la Llei, i

sacrificis imposats per aquesta (Lv. VII,

16 i XXII, 21, 23).
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jo lloaré, Senyor, ton nom, que és bo.

Car Tu m'has deslliurat de tota angoixa,

i els meus uUs s'adeliten veient mos enemics.

SALM LIV (LV)

Contra els enemics i un fals amic

^ Al mestre de chor. Per a instruments de corda. Maskil. De

David.

^Para l'orella, oh Déu, a ma preguera

i no defugis ma demanda,

^fes-me atenció i respon-me.

Jo m'agito en el meu consirament

i em trasbalso deis crits de l'enemic

*i la clamor deis malfactors,

car sobre meu aboquen les desgracies

i furients em fan la guerra.

^Mon cor tremola dins de mi,

i damunt meu terrors de mort s'esfondren,

^tremolors i basarda m'envesteixen,

estic cobert d'esgarrifan^a.

'I dic : « Qui em donés ales

per volar i descansar com el colom

!

9, Ps. Lviii, 1 1; Ps. xci, II. - 2, Ps. un, 4. - 3, Is. xxxvni, 14. - 4, II Rg. xvi, 7, 8. - 5, Ps. cxiv, 3.-6, Ps.
II, 11; Ez. vil, 18.

g. — Car Tu m'has deslliurat. Lsi con- prop pels enemics, mostra a Déu la

ñanga absoluta de David li fa parlar en seva extrema angoixa i la seva confian-

passat de la deslliuranga futura. — Els ga de rebre'n l'ajut salvador. Quasi
meus ulls s'adeliten. David demana i veu indubtablement fou escrit per David
venir, ultra la deslliuranga, la satisfac- durant el primer període de la revolta

ció de veure la fallida deis enemics i de d'Absalom, quan fou traít peí seu íntim

rabejar-hi els ulls. Aquitofel (II Sm. XV, 12 sq.).

LIV. — El Salmista, abandonat deis 4.

—

La clamor. M: l'opressió; correc-

amics, traít per un d'ells, encalgat de ció de IB.
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^Jo fúgida lluny

i en el desert sojornaria.

^Per un recés m'afanyaria

contra el vent furiós i el mal oratge».

^^Perd-los, oh Déu, i divideix Uurs llengües

!

Car veig discordia en la ciutat i brega

:

^Ma ronden dia i nit sobre els seus murs

i maldat i opressió són dintre d'ella.

^^Al seu bell mig, insidies,

i no s'allunyen de les ssves places

la vexació i l'astúcia.

^^Car m'hagués ultratjat un enemic,

jo pía ho soportarla;

se m'hagués al^urat qui em té rancúnia,

jo me n'escondiria.

^^Ans fores tu, estimat com un igual,

un amic meu, un freqüentat,

^^amb qui menárem dol^a companyia

i en la casa de Déu anávem junts

entre l'aplec festívol.

^^La mort els caigui sobre

i davallin al Llimb de viu en viu,

10, Ir. VI, 7. - 13, Ps. XL, 10. - 14, II Rg. xvi, 23; Ps. xl, 10; Ir. ix, 4; Mich, vir, j.- 15, Ps. xli, S--16, Nm.
XVI, 30, 35; Ps. cxxiii, 3; Ps. XV, 10.

8.—Aquest desig fou acomplert per

David. Vegeu I Sm. XV, 28; XVIIÍ,
16.

10.— Divideix Uurs llengües. AUusió
a la confusió de llengües de Babel

(Gn. XI), amb qué demana que no
s'entenguin o, potser millor, que penetri

entre ells la discordia.

11-12. — Descripció de l'estat míser
de Jerusalem, Iliurada a Tanarquia sota

el rebel Absalom.
11.—La ronden dia i nit sobre els seus

murs. El subjecte visible d'aquesta ora-

ció són la discordia i la brega del vers

anterior. Alguns creuen, pero, que són
Absalom i els seus partidaris, que sot-

javen els moviments de l'enemic i deis

seus aliats.

13. — Aliusió ben evident al traidor

Aquitofel, en qui la tradició veu una
figura de Judas. — En lloc deis condi-

cionáis m'hagués ultratjat, se m'hagués

alfurat, M empra formes negativas

:

no és pas un enemic qui m'ha ultratjat. . . ni

qui em térancúnia; correccions de LXX.
14. — Estimat com un igual. Senyal

d'una gran intimitat, tant més remar-
cable que David era rei. Vegeu II Sm.
XV, 12; XVI, 33.

16. — Impreca contra els seus ene-

mies, no una mort qualsevol, sinó una de

sobtada, que sembla endur-se'n l'home
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car la maldat habita en llur estatge

i dintre de llur sina

!

^'Mes jo clamaré a Déu i em salvará,

^®\respre, matí i migjorn

meditaré i gemegaré,

i escoltará la meva veu.

^^En pau afranquirá l'ánima meva

d*aquells qui em fan la guerra,

car són molts contra mi.

^^Déu m'oirá i els humillará,

£11, el regnant des de l'eternitat,

car canvi no hi ha en ells, ni temen Déu.

Estén cascú sa má contra els amics,

viola sa alianza.

^*La seva fac, més tova que mantega,

pero el seu cor és guerra;

més blanes són que l'oli ses paraules,

pero són dagues núes.

^^El teu neguit posa en les mans de Déu,

i EU t'alimentará,

no permetrá que el just per sempre més trontoUi.

18, Dan. vi, lo; Le, xviir, i; Act. iii, i; Act. x, 3, 9, 50; I Thes. v, 17. - 19, IV Rg. vi, 16. - 22, Pr.

V, 3, 4; Ps. Lvi, 5. - 23, Ps. XXXVI, 5; Mt. VI, 2j; Lc.xii, 21; I Ptr. v, 7.

en plena salut. Així fou complert quant
aAquitofel: ü Sm. XVíII, 24. Cal
teñir en compte que David, com a rei,

podia condemnar a mort els reus de

traició o rebeHió contra ell.

18.— Vespre, matí i migjorn. O sia a

tota hora del dia. Entre els hebreus, el

dia civil comencava al cap-al-tard, a la

posta del sol.

19.—D'aquells que em fan la guerra.

M: del comhat (que es fa) contra mi;
correcció de IB. — Car són molts contra

mi. Sentit dubtós en l'original. D'altres,

d'acord amb Vg, interpreten : car eren

molts els qui eren amb mi.

20. — Els bumiliará, Ell el regnant.

M: i humiliará i regna; correcció de
LXX, Sytn, S, Hi. — Car canvi no hi

ha en ells. La maldat deis seus ene-

mies arribava a l'obstinació endurida,

incapag de conversió.

21-22. — Descripció de la hipocresía

d'Aquitofel.

21. — Estén cascú sa má contra els

amics. LXX i Vg: estén (Déu) la seva

má per castigar-los, bastant d'acord amb
M; correcció de IB.— Viola sa alianza.

Son pacte d'amistat. Vg: han sollat (els

enemics) Valianga (amb Déu).
22. — La seva fac, més tova que man-

tega. M: la seva boca (les seves paraules)

llisca com la llet; correcció, segons dos

manuscrits, Sym, T i Hi.

23.—Exhortació a l'abandó en mans
de Déu enmig de la persecució; hi fa

allusió Sant Pere: I Ptr. V, 7.
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Mes Tu, oh Déu, els precipitarás

dins el pou de la mort.

Els homes sanguinaris i enganyívols

no compliran la meitat de llurs dies.

Pero jo espero en Tu, Senyor.

SALM LV (LVI)

Confianza en Déu en la persecució

^Al mestre de chor. Amb la tonada del «Colom silencios en la

llunyania». De David. Miktam. Quan els filisteus el tenien pres

a Get.

* Compadeix-te de mi, oh Déu, que hom em trepitja,

sempre seguit hom m'oprimeix amb Iluites.

*Sense parar em trepitgen mos contraris,

perqué són molts que Iluiten contra mi.

Altissim,

*en el jorn que em vingui la temen^a

jo confiaré en Tu.

'^En Déu, de qui celebro la promesa,

24, lobxv, 52; Pr. X, 27; Ecl. vn, 17. - 2, Ps. lvi, 2. - 5, Ps. cxvii, 6; Is. u, 12; Act. xiii, 6.

24.

—

Els homes sanguinaris. Els ene-

mies de David, que en volien la mort,

i feren morir gran nombre de fidels al

rei.—No compliran la meitat de llurs dies.

La seva vida será tallada abans de la

meitat del que havien de viure, cástig

deis més temuts entre els jueus.

LV. — Encara un clam d'angoixa en
la persecució ; errant com una fera en-

calcada, el Salmista gem, plora i dema-
na la protecció de Déu, en el qual posa
tota la seva confianza, preveient el dia

que li podrá oferir sacrificis de regra-

ciament. Com indica el títol, fou escrit

per David quan, perseguit de prop per
Saül, s'hagué de refugiar en térra de

filisteus, els quals, reconeixent en ell

llur vencedor, el dugueren presoner al

rei, a la ciutat de Get. Vegeu I Sm. XXI>
10-16 i Ps. XXXIII, nota general.

2.— Hom em trepitja. Dit coliectiva-

ment de tots els seus enemics, especial-

ment els filisteus, o més probablement
de Saül en particular.

5 . — Aquesta estrofa forma una tor-

nada que es repeteix al final de la segona
part, versicle 11. Expressa el sentiment

en qué el Salmista es vol aturar com
en un repós : la confianza en Déu.—
Lapromesa. La prometenga divina d'aju-

dar-lo en la tribulació, puix que confia

en Ell.
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en Déu confio, no tindré temor

:

la carn, ¿quin mal podría fer-me?

^Ells tostemps em bescanten,

llurs pensaments tots miren al meu dany.

' Conxorxen, sotgen, espiant mos passos,

insidiant contra la meva vida.

^Torna'ls el pes de llur iniquitat;

abat, oh Déu, els pobles amb ta cólera

!

^Tu duus el compte de ma vida errívola,

dins ton odre posades són mes llágrimes

;

assentades, ¿no és cert?, en el teu Ilibre.

^^Enrera tornaran mos adversaris,

en tot instant que jo t'invocaré;

jo sé ben cert que Déu está per mi.

^^En Déu, de qui celebro la promesa,

en Déu confio, no tindré temor

:

la carn, ¿ quin mal podría fer-me ?

Sobre mi són, oh Déu, els vots que jo t'he fet,

sacrificis de grácies jo et retré,

perqué has salvat de mort la meva vida

i els meus peus de caiguda,

per tal que jo a la fa^ de Déu caminí

en la llum deis vivents.

7, Ps. X, 29; Ps. Lxx, IO.- 9, IV Rg, XX, j; Ps. xxxviii, 1 3 ; Mch. iii, i6. - 1 0, Rom. viii, 31. - 12, Ps.

cxvii, 6; Is. Li, la.- 14, Pí. cxiv, 8; lob xxxiii, 30; Ps. xlviii, 20.

8. — Torna' Is el pes de llur iniquitat.

El text de M és obscur; alguns l'inter-

preten: ¿s'escaparan, malgrat llur iniqui-

tat?; donem la versió de IB. — f/í pobles.

Hipérbole pera significarla multituddels

seus enemics; o potser allusió ais filis-

teus que el tenien pres, estrangers que
ell havia vengut abans.

9.—Déu compta els passos errabunds
de les seves fugides a l'exili i recuU les

seves llágrimes, per tal de recompen-
sar-lo a ell i punir proporcionadament

els seus enemics.— Dins ton odre. Allusió

al costum oriental de conservar certs

líquids en odres. M ho posa en impe-
ratiu : posa mes llágrimes; correcció de

LXXiSym.
12.—Els vots. Les prometences que

ha fet a Déu, si el deslliura.

13. — En la llum deis vivents. En la

llum del sol, que illumina els vius, en

contraposició a les tenebres del sojom
infernat deis morts.
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SALM LM (LVII)

Confianza enaug de l'angoixa

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «No destrueixis». De

David. Miktam. Quan, fugint de la fac de Saül, entra a l'espluga.

^Apiada't de mi, Déu, apiada't,

que en Tu cerca refugi la meva ánima

i a Tombra de tes ales m*aixoplugo,

fins que no hagi passat la malauran^a.

' Jo clam al Déu altíssim,

al Déu que és mon benefactor.

^Ell envii del cel ma salvació,

ompli d'oprobi aquell qui m'oprimeix;

Déu trameti sa gracia i sa fidelitat.

*Jo jac entre lleons,

ávids devoradors deis filis deis homes,

les dents deis quals són llances i sagetes,

la llengua Uur és una espasa fina.

•Enaltit sies, Déu, damunt deis cels,

sia ta gloria per la térra tota.

2, Ps. Lv, 2; Rt. n, 12; Ps. XVI, 8; Is. xxvi, 20. -4, Ps. cxliii, s, 7; Ps. xxxix, 12. - 5, Ps. u, 4.-6, Ps. cvii, 6.

LVI. — Igual tema que el del Salm alguns interpreten; correcció de IB,

anterior. El Salmista perseguit resta basada en LXX.
fidel a la seva confianza en Déu, tal- 4. — El text de M és obscur; sembla
ment que pren l'arpa per a cantarla dir: em salvará de VoproU deis qui

fidelitat de Déu a la seva páranla, fent moprimeixen; correcció de IB.

arribar el seu cántic fins ais pobles gen- 5.

—

Entre lleons. Entre els seus ene-

tils. El fet esmentat en el titol s'esde- mies, la ferocitat deis quals els fa sem-
vinguc dues vegades : a AduHam (I Sm. blants a aqüestes feres.

—

Avids devora-

XIII, I sq.) i a Engaddí (I Sm. XXIV, dors deis filis deis homes. M: (jac) entre

I sq.) ;
probablement es refereix a la homes quevomiienflames; covtqcció áelB.

segona vegada, en qué David corregué 6. — Doxologia que fa de tornada a

un major perill. la fi de cadascuna de les dues parts del

3.

—

Al Déu queés mon benefactor. M: Salm. La gloria de Déu en cels i térra

al Déu que acompleix en mi, co és les és el fi a obtenir amb la salvació del

seves promesss, els seus designis, com Salmista.

I I - INTIC TISTAMEHT VU
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'Han parat ais meus passos una xarxa,

m'han encorbada Tánima,

una fossa han cavat davant de mi:

que ells caiguin dintre d'ella.

^Ferm és mon cor, oh Déu, ferm és mon cor,

jo cantaré, jo polsaré les cordes.

^Desperta't, oh cor meu,

arpa meva i saltiri, desperteu-vos,

jo despertaré l'alba.

^°En les nacions, oh Déu, jo et lloaré,

enmig deis pobles jo et salmejaré,

^^car gran és ta clemencia fins al cel

i ta fideUtat és fins ais núvols.

^^Enaltit sies, Déu, damunt deis cels,

sia ta gloria per la térra tota.

SALM LVII (LVIII)

Contra els jütges inics

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «No destrueixis». De

David. Miktam.

7, Ps. IX, 15; Ps. cxviii, 8^. - 8-12, Ps. cvii, a-6. - 9, Idc. v, 12; Ps. xv, 9; Ps. xxix, 13. - 1, Ps. xxxv, 6.

7.

—

M'han encorbada Vánima. M: s'ha

encorbat la meva ánima; correcció de

IB.

S.— Ferm. La certitud de la des-

lliuran^a és tan absoluta, que la hi fa

veure ja present i li conforta el cor i el

fa cantar.

9. — /o despertaré ¡'alba. Em llevaré

tan dejorn, que semblaré amb el meu
cant despertar l'alba, per tal que també
ella lloí Déu (comentar! de IB).

10. — No és sois al poblé jueu, sino

a totes les nacions que el Salmista vol

fer arribar el seu cániic, ambició asso-

lida, puix que els seus Salms son can-

tats a tot el món.
LVII. — Com en tot l'antic Orient,

els jutges injustos eren freqüents a

Israel. El Salmista els blasma severa-

ment; els diu que són malvats de nai-

xenca i sords ala veu del deure, invoca

sobre ells els pitjors cástigs de Déu i

celebra la joia que sentirá el just en
veure'ls així punits. Sembla del temps
de Tanarquia regnant a Jerusalem du-

rant la persecució de Saül, o la revolta

d'Absalom. El text hebreu d'aquest

Salm és molt corromput.
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1

^¿Dicteu talment justicia, poderosos?

¿Judiqueu dretament els filis deis homes?

'Ben lluny ! que en vostres cors forgeu els crims,

vostres mans en la térra venen el tort a pes.

^Desmarxats són els ávols des del si de la mare,

desviats des de l'úter els qui diuen mentida.

^EUs teñen un veri, talment veri de serps,

metzina d'áspid sord que es tapa les orelles

^per no sentir la.veu deis encantaires,

del fetillaire destre a fetillar.

^Oh Déu, romp-los les dents dintre la boca,

els queixals deis lleons trenca, Senyor

;

^regalin com una aigua que s'escola,

que s'esmussin llurs fletxes quan les tiren.

^ Com el llimac, que es fonguin caminant,

com un avort de dona, que no ha vist mai el sol.

^^Abans que vostres olles sentin Tespinavessa,

quan ella encara és verda us Tarrabassi el torb.

^^Fruirá el just en veure la venjan^a,

5, Ps. cxxxix, 4; Ecl. X, (i; Ir. viii, 17. -6, Ecl. x, ii.-7, lob iv, 10.- 8, los. vii, 5; Ps. cxi, 10. - 9, lob

III, 16; Ecl. VI, 3. -10, Ecl. VII, 6; lob xxvir, 21.-11, Ps. xxxi, 11; Is. lxiii, 3; Apc.xiv, 20; Ps. lxvii, 24.

2.— Poderosos. M: taciturnitat, á'on 8. — Llurs fletxes. M: ¡a seva fletxa;

alguns tradueixen : ¿ és restant muts que correcció de S, T.
jtidiqueu ? L2i versió de IB, que donem, 9. - Com el llimac. El rastre viscos

llegeix ¿/¿ííJ, per tal com jutges i magis- que deixa el llimac darrera seu sem-
trats eren anomenats així, com a repre- bla que l'hauria d'aprimar fins a fon-

sentants de Déu sobre la térra; vegeu dre'l.

—

No havistmai el sol. M: noveie-

Ps. LXXXI, I, 6; Jo. X, 34 sq. ren el sol; d'on alguns interpreten : no
3. — Venen el tort a pes. En lloc de vegin (els jutges) el sol; donem la cor-

tirar a la balanga de la justicia el dret, receló obvia de IB.

hi tiren els guanys que el tort els re- 10. — Text molt discutit. La inter-

porta. pretació que trobem preferible és la

6. — Són sords a la veu del deure, següent : abans que les vostres olles

com un áspid que es tapés les orelles sentin la calor de l'espinavessa (posada
per no sentir la veu de l'encantaire. sota d'elles per a ciremar), s'ho endugui
L'art d'encantar les serps és encara avui tot un torb sobtat; aixó és, abans que
molt en voga a l'Orient ; hom se serveix els vostres designis (figurats peí guisat

de cants, del so d'instruments i de que volen coure) s'acompleixin, el torb

murmuris. de la mort se us emporti tots. El

7. — Romp'los les dents. Tal com es cástig que els sobrevindrá será, dones,
fa amb les bésties feres, per tornar-Ies sobtat i mortal.

inofensives. 11. — En la sang del malvat banyará
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en la sang del malvat banyará els peus.

^^I hom dirá : «Cert, hi ha un premi per al just,

cert, un Déu hi ha, jutge damunt la térra».

SALM LVIII (LIX)

Contra enemics üdolants

^Al mestre de chor, Amb la tonada de «No destrueixis». De

David. Miktam. Quan Saül féu custodiar la seva casa per occir-lo.

^ Allibera'm, oh Déu, deis meus contraris,

defensa'm deis qui s'alcen contra mi

;

^ deslliura'm deis qui fan la iniquitat,

salva'm deis homes vessadors de sang.

* Car heus ací que posen aguaits contra ma vida,

homes puixants conxorxen contra mi.

Crim ni delicte no hi ha en mi, Senyor.

^Sens culpa meva, ells corren, ells ataquen.

Desperta't, vina al meu encontré i mira,

^car Tu, Déu deis exércits, ets el Déu d'Israel;

deixonda't i castiga tots els pobles,

no perdonis cap pérfid.

12, Ps. xci, I 5; Ps. XL, 8. - 2, Ps. XVII, 49. - 4, Ps. lv, 7; I Rg. xxiv, 1 1. - 5, Ps. xxxiv, 24. - 6, Ps. lxxix, 5.

els peus. Imatge treta de la guerra: en jura el Senyor que el salvi, espera que
un camp de batalla, on s'ha fet un el fará fruir de l'espectacle deis enemics
horribk carnatge, els soldats caminen venguts i promet cántics d'acció de

sobre els cadávers muUant se els peus grácies. L'ocasió histórica és indicada

de sang. Vegeu Ps. LXVII, 24. Totes peí títol. Saül, decidit a desfer-se del

aqüestes imatges contribueixen a accen- seu rival, féu voltar un vespre per

tuar el carácter terrible deis cástigs guardes la casa on habitava; ajudat per

de Déu. la seva muller Micol, David es pogué
12. — Un Déu hi ha, jutge damunt la evadir i s'aná a refugiar a casa del

térra. L'existéncia de jutges inics fa profeta Samuel (I Sm. XIX, 1 1-17).

necessária i altament consoladora la 4.— Homes puixants. El rei i tots els

del Jutge sapientíssim i justíssim. palatins

LVÍII.—Tot i sentint-se innocent, el 5.— Sens culpa meva. M: sens culpa;

Salmista es veu perseguit per enemics correcció de IB.

ferotges que volten la ciutat i assetgen 6. — Castiga tots els pobles. Demana
a seva casa per occir-lo; pero ell con- el cástig per a tots els pobles gentils,
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' Tornen de vespre, udolen com a gossos

i fan el tomb de la ciutat.

^Mira llur boca com es vana

;

teñen ultratges en llurs llavis

:

« ; Qui tanmateix n'hauria esment? »

'Mes Tu, Senyor, et rius d'ells,

Tu fas mofa de totes les nacions.

Oh for^a meva, a Tu sóc amatent,

car Tu, oh Déu, ets el meu alt refugi,

^^oh Senyor meu, misericordia meva!

Déu em previngui amb son ajut,

faci que els ulls rabegi en mos contraris.

^*Oh Déu, occeix-los,

que un ensopec no siguin peí meu poblé

;

amb ton poder fes-ios tentinejar

i terraabat-los, oh Senyor, escut nostre !

^*Crim de llur boca el que llurs lla\ás diuen.

Siguin coUits en llur sobergueria,

en les malediccions i falsedats que diuen.

T, Ps. XXI, 17. - 8, Ps Lvi, 5; Ps. IX, 52. - 9, Ps. II, 4. - 10, Ps. Lxi, 3.-11, Ps. XX, 4; Ps. un, 9.- 12, Gn.
IV, 12, 1 5. - 13, Pr. XII, 13.

enemics del reialme teocrátic, ais quals

assimila els seus perseguidors, que han
romput l'alianca amb Déu. D'alrres

conjecmren que aquesta expressió fou

afegida després, per tal d'adaprar el Salm
a usos litúrgics.

7.—Imatge presa de les bandades de

gossos famolencs que circulen de nit

per les ciutats de l'Órient cercant men-
jar; a llurs udols compara el Salmista els

insults i les calumnies deis seus con-

traris.

8. — Teñen ultratges en llurs llavis. M
diu glavis per ultratges; corre cció de

IB.—¿^wt tanmateix nhauria esment?

Sobreenrés : ells diuen o pensen. Els

dolents creuen que Déu no heu esment
át llurs males paraules i accions.

10.

—

Forga meva. M: forcaseva; text

r^stablert per molts manuscrits i ver-

sions. — Car Tu. M omet tu; afegit per

S i Hi.

11. — Oh Senyor meu, misericordia

mei'a. M: Déu de la seva misericordia;

corregit per molts manuscrits de LXX,
T i Hi. — Faci que els ulls rabegi en mos
contraris. Em concedeixi de delectar la

meva vista contemplant el fracás i la

ruina deis meus enemics.
12. — Oh Déu, occeix-los. M: No els

occeixis, corregit per IB amb un simple

canvi de vocal. — Que un ensopec no si-

guin peí meu poblé. M: no sia que el meu
poblé els oblidi; correcció de IB, fundada
en S.

13 — Crim de llur boca... Tot el que
diuen llurs llavis és un pecat de llur

boca. Saül i els seus partidaris no
paraven de malparlar i calumniar Da-
vid.
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^^En ta ira extermina'ls,

extermina'ls, i que no siguin més,

que sápiguen que Déu regna a Jacob

i fins ais termes de la térra.

Tornen de vespre, udolen com a gossos

i fan el tomb de la ciutat.

Vaguen per ci per Ha cercant un mos

i quan no poden saciar-se, grunyen.

^^Peró jo cantaré la teva forca

i ta clemencia exalcaré dejorn,

perqué has estat un baluard per mi

i un refugi en els dies de ma angoixa.

^^Oh for^a meva, a Tu salmejaré,

car Tu, oh Déu, ets el meu alt refugi,

oh Senyor meu, misericordia meva !

SALM LIX (LX)

ClAM del POBLE VENgUT

* Al mestre de chor. Amb la tonada de «Lliris de la llei». Miktam.

De David. Per a instruir.

^ Quan eixi contra Aram Naharaim i contra

14, Ps. VII, 10; Ps. Lxxxii, 19. - 16, lob XV, 23. - 18, Ps. XVII, 2.

14. — /fins ais termes de la térra. I,

mancant en M, és restituít per alguns
manuscrits de LXX i per S. Alguns
veuen ací una fórmula oriental este-

reotipada de la maledicció.

15. — Reprén, com una tornada, la

imatge del versicle 7, que desenrotlla a
seguit més amplament,

r6. — Com els gossos grunyen quan
no troben un mos, així els seus ene-
mies quan no reíxen a apagar en ell la

seva set de sang.— Per grunyen, M diu

pasiin la nit, correcció de LXX, Aq,

Hi, canviant la forma o conjugado del

mateix verb.

17.— Dejorn. El matí següent a aques-

ta nit esgarrifosa, ja literalment, puix

que de nit encerclaren la casa on era,

ja estenent-ho a tota la durada de la

persecució.

18. — Represa, amb lleugeres va-

riants, de la tornada del versicle 10. —
Oh Senyor meu. Igual diferencia de lligó

de M que al v. 10.

LIX. — Mentre David derrotava els

ammonites i els sirians aliats, els idu-
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Aram de Soba i, en tornar-ne Joab, baté Edom, dotze mil homes,

a la valí de la Sal.

^ Déu, Tq ens has repellit i derrocat,

Tu t'has irat : restaura'ns !

^Has sacsejat i clivellat la térra,

repara'n les esquerdes, car trontolla.

'^Has fet passar al teu poblé coses dures,

ens has fet beure un vi vertiginós.

^Als teus tements has dat una senyera

perqué fugissin de l'a'bast de l'arc

;

' a fi que siguin Iliures tos amats,

ajuda'ns amb ta d'estra i exoeix-nos.

^Déu, en son santuari, així parla:

« Exultaré i repartiré Siquem

i la valí de Succot amidaré.

3, Ps. xuii, 10. -4, II Par. VII, 14. - 5, Ps. lxx, 20; Is. u, 17; Ir, xxv, 15.-6, Ps. xix, 6; Is. v, 26.

7-14, Ps. cvii, 7-14; Dt. XXXIII, 12. - 8, Ps. lxxxviii, 36; los. i, 6; los. xvii, 75 Gn. xxxiir, 17.

meus envaíren el Sud del seu regne,

que estava desguarnit, i el devastaren;

David s'afanyá a finiría campanya siria

i enviá contra els agressors del Sud un
fort exércit comandat per Jóab i Abisal.

En aquest endemig compongué aquest

Salm, on es lamenta del desastre sofert

al Sud, que descriu amb imatges niolt

vigoroses, cita un oracle on Déu pro-

meté que Israel posseiria, ultraja Pales-

tina, els territoris deis pobles veins, co
que acabaven d'acomplir les seves vic-

tóries, i implora l'auxili de Déu per

a vencer els idumeus, pregaría que fou
exoida (II Sm.X;IPar. XVIII).

4.

—

Has sacsejat i clivellat la térra.

Probablement llenguatge imatjat que
aplica a la desfeta els efectes d'un ter-

ratrémol
, pero possiblement també

descripció d'un de veritable, que con-
tribuí a la derrota; els seísmes són
freqüents a la Palestina.

'y. - Un vi vertiginós. Un vi barrejat

nmb substancies toxiques, que dona
rodaments de cap : tal era l'estat d'en-

foUiment de les restes de l'exércit.

6. — Has dat una senyera. Els justos

que hi havia a l'exércit desconfit se

salvaren grácies a un favor de Déu, que
arborá una senyera indicant el moment
i el lloc de salvació. L'ús d'aquestes

senyeres (com també per a declarar la

guerra, el lloc de concentració o un
moviment táctic) era una práctica molt
usada en aquell temps. L'extensió me-
tafórica a la protecció de Déu per a tot

el poblé és tota natural.— De Vare. M:
de la veritat; correcció de LXX, Sym,
Th, S, Hi.

8. — Déu, en son santuari, aixi parla.

Es dubtós si és aHusió a la prometenga
que anys enrera havia fet Déu a David
(II Sm' VII, 1-6) de fer-li posseir els

pobles veins, o si es tracta d'una de
nova feta com a resposta al prec d'on

eixí aquest Salm; la segona hipótesi és

la més probable, car hi ha detalls nous
i més precisos. Tots els anuncis que
segueixen : repartiré, amidaré, etc. són
actes de sobirania. — Siquem. La Na-
plusa actual, al cor de la Palestina cis-

jordánica, que fins aleshores havia estat

posseída pels cananeus. — La valide
Succot. A la Palestina transjordánica,
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^Meu Galaad i meu és Manassés,

Efraím és el case per al meu cap

i Judá és el meu ceptre.

^^Moab és la griala per rentar-me,

damunt d'Edom jo gito la sandalia,

triomfaré del filisteu »

.

^^¿Qui em dura a la ciutat fortificada?

; qui em menará fins a Edom ?

^^¿No serás Tu, Déu, que ens has repeliit

i ja no surts amo els exércits nostres?

Contra el nostre enemic dóna'ns ajut,

car és inútil el socors de l'home.

^*En Déu nosaltres complirem grans gestes,

i Ell esclafará els nostres contraris.

9, los. xin, 29-31; Gn.xux, lo. -10, II Rg. viii, 2; II Rg. vm, 14; n Rg. viii, i.-lt, Ps. xun, 10; Ps.
cvii, 12. - 13, Ps. cxvii, 8; Ps. cxlv, 3. - U, Nm. xiiv, 18; I Par. xix, 13; Is. uai, 3.

prop del riu Jaboc (Gn. XXXIII, 17).

Totes dues foren conquerides per Da-
vid.

9.— Galaad. A l'E. del Jordá.— Ma-
nassés. A l'E. i a rO. del mateix riu.—
Efraim. ATO., abans independent de

David. Foren també conquistats per

ell. — Judá és el meu ceptre. A causa de
la capitalitat de qué fruía, peí tal com
d'aquesta tribu havien de sortir els reis

del poblé de Déu.
10. — Segueixen tres pobles gentils,

ais quals atribueix servéis més humiis
que a les esmentades tribus israelítiques

(Galaad cómprenla les de Gad i Rubén).
Moab, la superba, és destinada a ésser

la griala per a rentar-se. A Edom (Idu-

mea), que havia envait el migdia de la

Palestina, David tira la seva sandalia,

acte simbolitzant la presa de possessió,

com ho demostra encara una usanga

deis reis d'Abissínia. — Triomfaré deis

filisteus. M: oh Filisíea, aclama'm; cor-

recció de IB, segons S, T i la scm-
blanca amb el Salm CVII, 10.

11. — La conquesta d'Edom, o Idu-

mea, era la darrera que mancava a fer

a David per a cloure la série de les seves

victóries i acabar de complir l'oracle

;

per aixó demana una protecció especial

de Déu. — La ciutat fortificada era la

capital de la Idumea, Sela o Petra, for-

tificada naturalment, puix que es tro-

bavaen una contrada ericada de roques

i sembrada de precipicis.

—

¿Qui em me-

nará ? M : m'ha menat; correcció de

LXX, S, Hi.

12. — El mateix Déu, que els ha re-

peHits i abandonats en la invasió idumea,

será el qui els fará véncer aquest poblé.

L'empresa no devia ésser fácil, com
deixa entreveure la darrera estrofa.
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SALM LX (LXI)

Oració de l'exiliat

^Al mestre de chor. Per a instruments de cord?. De David.

^Escolta, oh Déu, el meu clamor,

para l'esment a xna preguera.

^Dels confins de la térra a Tu jo clamo:

mentre mon cor llangueix,

m'al(;arás en la roca, em donarás repós,

*car Tu ets per a mi un Uoc de refugi,

torre munida contra l'enemic.

^ Oh pogués jo habitar
•

sempre més dins ta tenda,

al tigell recerar-me de tes ales

!

•Car Tu, oh Déu, has escoltat mos vots,

deis qui temen ton nom m'has dat Theréncia.

' Afegeix jorns ais jorns del rei,

que durin els seus anys per moltes generes.

4, Pr. XVIII, 10. - 5, Ps. xc, 4. - 7, Ps. lxii, 12; Ps. xc, 4.

LX. — El rei Salmista, exiliat ais poesía hebrea. — M'alfarás en Ja roca,

confins del reialme, deraana a Déu em donarás repós. M: condueix-me a la

l'assisténcia continua, una vida Uarga, t oca que és massa alta per a mi; correc-

aspiració general entre els jueus, i un ció de IB, fundada en LXX.
regnat inspirat per la clemencia i la 5.

—

Dins ta tenda. En temps de

lleialtat. Com sempre, acaba amb la David, l'Arca era guardada dins una
promesa de cantar i sacrificar en honor tenda a Sion.

de Déu. El temps de la composició 6.

—

Deis qui temen ton nom m'has

fou probablement el de la revolta d'Ab- dat Therencia. Els favors que atorgues

salom, quan David hagué de fugir a infaHiblement ais qui et serveixen amb
l'altra banda del Jordá (II Sm. XV- fidelitat.

XIX). 7. — El Salmista parla d'ell mateix

3. — Deis confins de la ierra. De en tercera persona, com quan diu el

Mahanaim, enllá del Jordá, on ales- teu servent. Molts intérprets, jueus i

hores era David. La térra és, dones, cristians, veuen en aquest versicle i en
aci la Palestina, si no és una expressió l'anterior una aHusió al Messias.

hiperbólica, més que freqüent en la
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Regni per sempre davant Déu, clemencia

i lleialtat envía perqué el guardin.

Així al teu nom himnejaré per sempre

per complir-te els meus vots de dia en dia.

SALM LXI (LXII)

La vanitat de l'auxili huma

^ Al mestre de chor. Segons Iditun. Salm. De David.

^Només en Déu reposa la meva ánima;

d'Ell ve la meva salvació.

^Només EU és ma roca i ma salut,

mon baluard: no em somouré.

*¿Fins quan heu d'arruar-vos contra un home

i voleu tots colpir-lo

com mur tombat o tanca que s'ensorra?

^ Cert, malden per empénye'm de ma altura,

en la mentida s'abelleixen,

beneeixen de boca, maleeixen de cor.

^Només en Déu reposa, ánima meva,

car la meva esperanza d'Ell prové.

8, Ps. XXXIX, 12; Pr. XX, 28. - 9, P». xlix, 14. - 2, Ps. xxxii, 20. - 3, Ps. xxxvi, 24, - 4, Is. xxx, 1 3.- 5, Ps.

XXVII, 3.

LXI. — Posat en un greu perill, el David en la Iluita contra adversaris

Salmista reposa en Déu amb tota con- nombrosos i acarnissats.

fianza; no tem res, perqué els homes, 5. — De ma altura. M: de sa altura;

de qualsevol condició que siguin, no correcció de IB segons LXX.
són altre que mentida i impotencia ; 6. — Represa de l'estrofa primera

l'únic que compta és Déu, que tractará (vv. 2 i 3) a manera de tornada, només
cadascú segons les seves obres. Com- que ara el Salmista parla a la seva áni-

post probablement ais comentos de la ma. M diu: beneeixen amb sa boca (^os-

revolta d'Absalom. sessor singular) ; correcció de LXX, S

4. — Com mur tombat... Imatges de i T.
l'e.xtrema feblesa a qué havia arribat
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"^Només Ell és ma roca i ma salut,

mon baluard: no em somouré.

^Ma salvació i ma gloria en Déu es troben,

mon fort penyal i mon refugi és Déu.

^Espera en Ell en tot moment, oh poblé,

esbargiu davant d'Ell el vostre cor

:

Déu és lloc de refugi per nosaltres.

^^Res més que un hálit són els filis deis homes,

mentida són els filis deis prócers

;

pujarien cap dalt en la balanga,

tots ells albora, més lieugers que un buf.

^^No US refieu de Topressió

ni en el rapís poseu la vana gloria

:

si la riquesa es multiplica,

no hi afecten el cor.

^^Una cosa ha dit Déu, jo he sentit eixes dues

:

de Déu és el poder i teva, Senyor, la gracia.

Perqué Tu recompenses

cadascú en la mesura de ses obres.

7, supra, 2.-9, I Rg. i, i j; Ps. xu, j; Thren, ii, 19. - 10, Ps. xxxvin, 6; Rm. iii, 4. - 11, lob xxxi, 2 j;

Ps. Li, 9.- 12, lob xxxiii, 14; Apc. xrx, i. - 13, Ps. lxxxv, 16; lob xxxiv, 11; Ir. xxxii, 19; Mt. xvi,

27;Rom. II, 6; Eph. vi, 8; Col. iii, 25; IPtr. i, 17; Apc. xxii, 12.

9. — David invita el seu poblé, els

israelites que li han restat fidels, a com-
partir la seva confianca en Déu.

11. — AHusions al bandidatge que
dominava en les classes altes d'Israel

durant aquella revolta. No s'ha de po-
sar cap confianza en les riqueses així

adquirides, ni encara que fructifiquin.

12. — Modisme hebreu que per dir

dues (o més) coses, ho diu gradualment
per significar la importancia del nom-
bre total. Vg tradueix, potser exegéti-

cament: una vedada ha parlat Déu, jo

aqüestes dues coses he sentit. — De Déu és

el poder. No són, dones, les riqueses,

ni la forca humana que poden salvar,

sino la protecció de Déu, que el Sal-

mista se sap favorable.
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SALM LXII (LXIII)

La set de D¿ü

Salm. De David, quan s'estava al desert de Judá.

^Oh Déu, Tu ets mon Déu, jo et cerco amb ansia,

de Tu sedeja la meva ánima,

per Tu es deleix la meva carn,

com térra eixorca i esgotada i seca.

^Així en el santuari jo et contemplo

per ta puixan^a i per ta glória a veure,

*car ta gracia és més bona que la vida

;

per tal mes llavis et celebraran.

*Aixi et beneiré en la meva vida,

en el teu nom aixecaré les mans.

^ Com de medulia se sadoUará

i de greix la meva ánima,

i amb llavis jubilosos

Uoes entonará la meva boca.

2, Is. XXVI, 9; Ps. xLi, 3 -3, Ps. XXVI, 4. - 4, Ps XXIX, 6.-5, Ps. 0111,33; Ps. CXVIII, 48.

LXII. — Forgat per les persecucions

a fugir al desert, el Salmista troba

en l'aridesa de la térra una imatge de la

seva set de Déu; enyora els dies en qué
el veía en el seu Santuari i es promet
el mateix goig per a l'esdevenidor; en
canvi els seus enemics finaran d'una
mort violenta. De les diverses vegades
que David hagué de fugir al deserc, la

de la revolta d'Absalom sembla ésser

la que origina aquest cántic, per tal

com David s'hi anomena rei.

2. —Tot l'ésser del Salmista, l'ánima
i la carn, és delirós de Déu.— Cow térra

eixorca. M: en térra eixorca; correcció

d'alguns manuscrits de S.

3. — Aixi. Amb aquesta mateixa

set.—£« el santuari. En el Tabernacle
que contenia l'Arca a Sion. Els sacer-

dots l'havien duta al desert, pero el rei

la féu restituir a Jerusalem (II Sm.
XV, 25).

4. — Mes bona que Ja vida. Afirma-
do explícita de l'ordre sobrenatural.

Cal recordar Taféete que els israelites te-

nien a la vida per a coniprendre tota la

forca d'aquesta afirmació.

$. — Aixecaré les mans. En actitud

de súplica i de Uoanca.
6. — El greix era la part preferida

deis animáis; per aixó es donava ais

hostes distingits, i el de les victimes

deis sacrificis, a Déu.
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^ Quan en mon Hit de Tu em recordaré,

en les vetlles meditaré de Tu,

®per tal com Tu has estat el meu ajut

i a l'ombra de tes ales jo jubilo.

^ A Tu s'és adherida la meva ánima,

em sustenta ta dreta.

^^Peró els qui a mort la meva vida encalcen

irán a les fondáries de la térra.

^^Al tallant de Fespasa eh Iliuraran,

partió de guineus esdevindran.

^^El rei, pero, tindrá sa joia en Déu,

se sabrá grat tothom qui jura en Ell,

car la boca deis falsos será closa.

SALM LXIII (LIV)

PlANY del CALUMNIAT

^Al mestre de chor. Salm. De David.

^Escolta, oh Déu, ma veu, quan jo gemego,

de temor d*enemic serva ma vida.

7, Ps. xu, 9. - 8, Ps. IX, J.-IO, Ps. Lxxxv, 13. -12, Ps. Lx, 7; Dt. VI, 13; Is. xLV, 23; Soph. I, j; Rom. ni, 19.

7. — En les vetlles. La nit estava di-

vidida en tres vetlles, de quatre hores

cadascuna: de 6 a 10, de 10 a 2 i de 2

a 6. Si el Salmista es despertava de

nit, pensava tot seguit en Déu i medi-
tava d'EU llargues hores.

9. — Reciprocitat entre la donació

del Salmista a Déu i la protecció que

Déu li atorga.

10. — A les fondáries de la térra. Al
Llimb, o sojorn deis morts.

11. — Eh Iliuraran. M sembla voler

dir el Iliuraran; correcció de LXX i S.

—Partió de guineus. Restaran insepults,

un deis cástigs més grans en l'antigui-

tat, i devorats per feres. Així es com-
plí en els revoltats contra David.

12. — Se sabrá grat tothom qui fura
en Ell. Tots els qui reconeixen Jahvé
com el ver Déu, per aixó mateix fidels

a David, es felicitaran de la victoria del

rei i de Uur fidelitat a ell. El jurament
per Déu és un deis actes del cuite peí

qual es reconeix més explícitament la

seva autoritat

LXIII. — Voltat de detractors que el

calumnien i creuen haver reeixit en Uur
persecució, el Salmista reclama l'auxili

de Déu i, segur d'ésser escoltat, des-

criu els cástigs que cauran sobre els

culpables i celebra la joia que n'hauran
els justos. S'ignora si fou compost du-
rant la persecució de Saúl o durant la

revolta d'Absalom.
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' Guarda'm de la conxorxa deis malvats,

de l'avalot deis faedors del mal.

^Ells esmolen Uurs llengües com espases,

disparen com dardells mots védnosos,

^per colpir Tinnocent des de llurs caus,

tot d'improvís destemen^ats colpir-lo.

^EUs es fan forts en Uurs malvats designis,

ells es concerten per posar paranys,

tot dient : «
¿ Qui ens veurá ? »

'S'empensen malvestats,

oculten pensaments ben empensats,

Tíntim i el cor de tots són misteriosos.

^Mes Déu els assageta

i tot d'un cop són percudits de nafres

;

^ llur llengua els ha portat Tesfondrament,

tothom qui els veu branda el seu cap.

^^Tothom tem i publica el fet de Déu

i ses gestes medita.

El just s'alegra en Déu i fia en Eli,

i se'n glorien tots els drets de cor.

4, Ps. Lvi, j; Ps. Lvii, 8.-6, lo b XXII, 13; Ps. ix, 23.-8, Ps. vii, 12, 13. - 9, Pr. xviii, 7; Ps. xxx, 12.

10, Ps. XXXIX, 4. -11, Ps. XXXI, II.

5 .
— A notar el transir de la con-

xorxa secreta a l'avalot o agitació pú-
blica, quan la revolta esclata.

6.— Es concerten. M: parlen o es lloen;

correcció de IB.—M: ¿qui els veurá?
correcció de Hi,

7. — El text d'aquest verset, molí
obscur, ha estat interpretat diversa-

ment: estem a puní, el nostrt pía está ben

pensai; o bé: hem enllestit el nostre de-

signi; donem, amb IB, una versió lite-

ral de M, que descriu la pregona astu-

cia que empren els revoltats en llurs

maquinacions ocultes.

9. — Llur llengua els ha portat l'esfon-

drament. Déu els ha colpits amb els

mateixos mals que havien tramat con-

tra el just. M diu literalment: hom els

fará caure, sobre ells será llur llengua;

donem la interpretació de IB. —Branda
el seu cap. Gest usat entre els orientáis

per expressar una forta admiració, o
també, com aquí, un fort menyspreu.



ELS SALMS-LXIV, i-6

SALM LXIV (LXV)

HiMNE DE GRÁCIES

^Al mestre de chor. Salm.X)e David. Cántic.

^A Tu s'adiu la Uoa, oh Déu, dintre Sion,

^A Tu es retin els vots,

que escoltes les pregáries.

^ A Tu ve tot mortal

a causa deis delictes

;

nostres crims ens esclafen, Tu els perdones.

^FelÍ9 el qui elegeixes i t'apropes,

el qui sojorna en els teus atris.

Siguem sadoUs deis béns de casa teva,

de santedat del Temple teu!

^Amb fets meravellosos

Tu ens respons amb justicia,

oh Déu, salvador nostre,

3, Ps. Lxxxv, 9; Is. Lxvi, 2j. - 4, Ps. L, 4; Is. VI, 7; Act. IX, 14; I lo. I, 7, 9. - 5, Ps. xxxii, 12; Ps. IV, 4;
Ps. XXVI, 4; Ps. XXXV, 9-6, Ps. XXI, 28.

LXIV.—Himne de grácies pels bene-

ficis de Déu: peí perdó del pecador,

per racolliment del just dins el Temple
i especialmen: per la pluja que omple
la térra de fertilitat i bellcsa. S'ignora

l'época de la seva composició; hom
creuria que fou escrit amb motiu d'una
coUita extraordinaria.

2.—A Tu s'adiu la Uoa. El text de M
és obscur; alguns l'interpreten : elsilen-

ci (o el recolliment) fes lloan^a; donem
la imerpretació de IB.

Dintre Sion. En el puig sagrat,

únic Uoc Uavors adient per a donar
grácies a Déu.

3. — A Tu es retin els vots. Les pro-

metencesfetes en implorar els beneficis.

4.— Tots els homes han pecat, pero
per grans que siguin llurs culpes, Déu
les perdona, quan l'home s'acosta a

EU.

—

A causa deis delicies. El text de M
a penes presenta un sentit rebedor;

donem la interpretació de IB; d'altres

interpreten : (a Tu tot mortal porta) el

referentals delictes. — Nostres crims ens es-

clafen. M obscurament: la cárrega deis

crims mUs massafeixuga; correcció de IB.

5. — Aquesta felicitat és la propia de
tot el poblé d'Israel, l'elegit. — Siguem
sadolls. Demana a Déu que els trac-

ti com el bon amfitrió tractava els

seus hostes, segons les lleis de l'hospi-

talitat oriental. El Temple era Uavors
elTabernacle que contenia l'Arca santa.—Santedat del Temple teu. M: el teu sant

Temple; correcció de IB.

6.—La bondat de Déu no es limitava

al poblé elegit, ans s'estenia a totes les

terres del món i a totes les mars i

les illes.
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esper de tots els termes de la térra

i de la mar en llunyania.

^ Tu que assentes els puigs amb ton poder

i que et cinys de puixan^a,

^Tu que ablaneixes el bramul del mar,

el bramul de ses ones i l'avalot deis pobles.

els habitants deis termenals del món

ais teus senyals s'espaordeixen,

omples de jubilan^a

els extrems de l'aurora i del crepuscle.

^^Has visitat la térra, Thas regada,

molt abundosament l'has enriquida;

d'aigües s'emplena el riu de Déu, així

prepares llur forment, talment l'assaonares.

^^Tu regues els seus soles i n'arranes les gleves,

Tu l'estoves amb pluges, les sembres beneeixes.

^^Amb ta bondat l'anyada Tu corones,

tes senderes regalen de grassor,

en regalen les prades del desert

i els pujols se cenyeixen d'alegria;

^*es vesteixen els camps de bestiar

i de forment les valls es revesteixen

i jubilen i canten.

8, Ps. cxviii, 48; Ps. lxxv, 1 1 . - 10, Dt. xi, 12; Ps, lxvii, 10, 1 1; Ir. v, 24; Ps. xlv, 5. - 13, Ir. ix, 10.-

14, Is. LVi, 12.

7.

—

Amb ton poder. M: amb son poder; es formaven rius que Déu feia caure a

correcció de LXX.

—

Et cinys de puixan- la térra en forma de pluja. — Aixi pre-

ga. Com un guerrer de la seva es- pares llur forment. La collita deis he-

pasa, breus i, en general, de totes les regions

9 — Els prodigis de Déu omplen tot de la térra, de qué s'ha fet esmeni més
el món, de Llevant a Ponent, de dos amunt.
sentiments : la temor i la joia. i 2.

—

Vanyada Tu corones. La corona
10.— El Salmista celebra especial- de l'any eren les coUites.— Tes senderes.

ment el gran benefici d'una pluja fcrti- Déu és figurat com a circulant pels

litzant, molt important a la Palestina, camps sobre un carro que els omple
térra sequívola i mancada de rius.— de fertilitat. Vegeu Dt. XXXIII, 26.

—

Has visitat la térra. Una visita bene- Regalen de grassor. El greix deis ani-

factora. — El riu de Déu. La pluja; els mals, llur part preferida, era símbol de

hebreus creien que sobre el firmament la fertilitat de la térra.
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SALM LXV (LXVI)

HiMNE DE GRACIES DESPRÉS d'üNA DESLLIURANgA

^Al mestre de chor. Cántic. Salm.

Totes les terres, exulten en Déu,

^ canteu la gloria del seu nom,

reteu-li una lloan^a gloriosa.

^Digueu a Déu : Que estupendes tes obres !

Per la grandesa de ta for(;a

tos enemics et Uagotegen.

*Prosterni's davant teu tota la térra,

canti per Tu, canti el teu nom.

^ Veniu i contemplen de Déu les obres,

sos fets insignes entre els filis deis homes.

^Ell trasmuda la mar en térra seca,

hom passá el riu a peu,

en EU, dones, alegrem-nos.

7E11 regna eternament per sa puixanca,

els seus ulls están fits en les nacions,

per tal que els revoltosos no es sollevin.

1, Ps. xciv, I . - 3, Ps. xLVi, 3; Apc. XV, 3, - 5, Ps. XLV, 9. - 6, Ex. XIV, 21; los. iiT, 14-17; Ps. Lxxiii, I 5.-

7, Ps. X, 4; Ps. LXVII, 7.

LXV.—El Salmista invita tota la térra li han de retre homenatge, ni que sigui

a lloar Déu peí gran benefici que ha fet forros, com els que els vencuts eren

al poblé elegit desUiurant-lo deis gentils constrets a retre al vencedor. Vegeu
que l'oprimien, írepetint gestes antigües Ps. XVíI, 45.

en qué finshaviadomtatlaNatura afavor 6.—Remembranza deis grans prodi-

d'Israel; per aixó el Salmista está promp- gis fets per Déu pertreure el seu poblé

te a oferir els sacrificis promesos quan d'Egipte (pas del Mar Roig) i introduir-

la guerra provava el seu poblé. S'igno- lo a laTerra promesa (pas del Jordá).

—

ra l'autor i el temps de la composició. En EU, dones, alegrem-nos. Parla com
2.— Reteu-li una lloanga gloriosa, yí: a membre del poblé elegit, que conli-

doneu gloria a la seva lloanga; correcció nua idéntic a través del temps.
de IB. 7. — La universalitat del Déu d'Israel,

3. — Et Uagotegen. Tots els pobles, en contraposició al carácter nacional

ádhuc els més enemics del Déu d'Israel, deis déus deis gentils, és contínuament

la-ANTIC TEtTAUBNT VII
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^Oh pobles, beneiu el nostre Déu

i feu sentir el renom de sa lloanga

;

^Ell ha posat en vida la nostra ánima

i no ha permés que el nostre peu vacilii.

^^Car Tu, oh Déu, ens has provat,

ens has purgat com és purgat Targent,

^^ens has fet anar a raure en un parany,

ens has posat ais lloms un pes feixuc

;

^^has fet que hom cavalqués damunt les nostres

testes, havem passat peí foc i l'aigua,

pero ens has tret a esbargiment.

Jo entraré dins ta casa amb holocaustos

i et compliré els meus vots

^^pels quals vaig obrir els llavis,

vots que en l'angoixa proferí ma boca.

^^Holocaustos d'ovelles saginoses

amb el greix de moltons t'oferiré,

de bous i bocs t'immolaré Tofrena.

Veniu i escolten tots, tements de Déu,

jo us contaré el que ha fet a la meva ánima.

^'Envers Ell vaig clamar amb la meva boca,

el seu exal^ament era en ma llengua.

^^Si hagués mirat al mal dintre el meu cor,

10, Ps. XXV, 2; Is. XLvni, lo; Zach. xiri, 9; I Ptr. i, 6, 7. - 12, Is. u, 15; Is. xuii, 2. - 13, Ps. cxv, 9, 10. -

H, Ps. XVII, 7. - 16, Ps. XXX, 12. - 18, Pr. I, 28; lo. ix, 31; lac. iv, 3.

afirmada en els Salms i en altres Uibres 12. — Has fet que hom cavalqués. El

de TA. T., com una asseguranga de la vencedor passava amb els seus carros

catolicitat del Regne messiánic. — Per triomfals damunt els cadávers deis

tal que els revoltosos no es sollevin. AHu- vencuts. — Peí foc i l'aigua. Expressió
sió al refús deis gentils a sotmetre's al proverbial que significa perills de totgé-

Déu veritable. nere.

—

Ens has tret a esbargiment. M: ens

9-12.—Aquests versets indiquen que has tret a abundancia; correcció de les

els israelites havien passat un gran pe- versions antigües,

rill, una guerra atrog, de la qual difícil- 17. — El seu exalfdment era en ma
meni podien sortir amb vida. llengua. M: sota la meva llengua, amb

10. — Ens has purgat com és purgat probable corrupció del text.

l'argent. Metáfora bíblica per a exprés- 18. — El Salmista s'afirma innocent,

sar proves molt dures. Vegeu Ps. XII, i a aixó atribueix que Déu hagi escoltat

7; XXV, 2. la seva pregarla.
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no m'hauria el Senyor donat escolta,

^^peró Déu m'escoltá

i para ment al so de ma preguera.

Beneít Déu, que no expelií el meu prec,

ni sa misericordia lluny de mi.

SALM LXVI (LXVII)

InVITACIÓ a la LLOANgA DIVINA

*A1 mestre de chor. Per a instruments de corda. Salm. Cántic.

^ Que Déu se'ns apiadi i ens beneeixi,

faci brillar sa fa^ sobre nosaltres,

^ perqué en la térra son cami es conegui,

la seva salvació en totes les gents.

^Lloan^a et retin les nacions, oh Déu,

lloanca et retin les nacions.

^Que s'alegrin els pobles i que exultin,

car regeixes els pobles amb dretura

i guies les nacions sobre la térra.

^ Lloanca et retin les nacions, oh Déu,

lloanca et retin les nacions.

2, Nm. VI, 2j; Ps. iv, 7. - 3, Act. xvni, 25; Le. 11, 30, 31; Tit. 11, 1 1. - 4, Ps. lxv, 4.

20.—El sol fet que Déu li inspirés la

idea de pregar significava que tenia la

seva gracia, penyora d'ésser escoltat.

LXVL — Escrit probablement després

d'una collita abundan: (v. 7), aquest

Salm invita tots els pobles a ajuntar-se

a Israel per donar-ne grácies i lloar

el gran Benefactor i el Jutge just de tot

el món. Manca d'indicació d'autor, pero
la majoria de les versions antigües

l'atribueix a David.

2.—Que Déu sens apiadi. Vegeu l'an-

tiga fórmula de la benedicció sacerdotal

en Nm. VI, 22-27.

—

Faci brillar... Se-

nyal de contentament i benvolenga. El

camí de Déu, conegut, dura a la sal-

vació tots els pobles. — Son cami... la

seva salvació. M: ton cami... la teva

salvació; correccions de S.

$. — En la consumació del Reialme
messiánic universal, entrevist per al

futur en tot aquest Salm, els pobles
s'alegraran de veure la justicia amb qué
Déu judicará Tunivers.
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^Ja la térra ha donat el seu esplet,

ens ha beneit Déu, el nostre Déu.

^Que Déu ens beneeixi

i el temin tots els termes de la térra.

SALM LXVII (LXVIII)

Camí triomfal de Déu de l'Egipte a la MüxNTanya de Sion

^Al mestre de chor. De David. Salm. Cántic.

^Déu s'alga i es dispersen sos enemics

i els qui Todien fugen davant son rostre.

^Com s'esvaeix el fum, tal s'esvaeixen,

com regala la cera davant del foc,

aixi els inics s'abaten davant de Déu,

7, Le. XXVI, 4; Ps, Lxxxiv, 13. - 8, Ps. XXI, 28. - 2, Nm, x, 35. - 3, Ps. xxxvi, 20; Ps. xcvi, $.

7. — La térra ha donat el seu esplet.

AHusió molt probable a una bona
coUita, que ha donat motiu al Salm.
D'altres hi veuen un sentir espiritual,

no incompatible amb aquest: correspo-

nent a les benediccions de Déu, la

humanitat (la térra) donará (ha donat:

pretérit profétic) els seus fruits de san-

tedat.

8. — El temin. El revereixin, li retin

cuite : previsió de la universalitat del

Reialme messiánic. Al final, hi havia
probablement la tornada repetida en els

vv. 4 i 6, després caiguda del text.

LXVII. — Tant per l'estat del text

hebreu actual com peí seu contingut,

aquest Salm és el més difícil. Per
molts ha estat interpreta! com un cant

guerrer escrit després d'una gran victo-

ria d'Israel, pero la interpretació prefe-

rible és la que hi veu la descripció de
la processó triomfal que acompanya
Jahvé, present dintre de l'Arca, en el

seu camí de l'Egipte al Santuari del

Mont Sion. Es creu que era cantat

a les processons en qué els israelites

acompanyaven l'Arca. S'hi descriu el

pas peí desert de Déu, Pare i Uiberador
del seu poblé, el poder que Déu mani-
festá al peu del Sinaí, les Iluites per

a ocupar la Terra promesa, l'elecció del

Mont Sion per habitació de Déu; fet

després l'esment d'altres Iluites en qué
Déu salva el poblé, es descriu la pro-

cessó de les tribus per a portar l'Arca a

Sion; finalment es demana a Déu que
venci els enemics d'Israel i li torni tri-

butáries les altres nacions, les quals

són invitades a celebrar el poder del

Déu d'Israel. — Entre les ocasions his-

tóriques en qué David el pogué com-
pondré, una de versemblant és el seu

retorn a Jerusalem després d'haver ven-

gut els ammonites (II Sm. XI, 1 1 sq.).

2. — Introdúcelo manllevada a Nm.
X, 35. Moisés deia aqüestes páranles

cada vegada que l'Arca, després d'un re-

pós, es posava en moviment per con-

duir els hebreus a la Terra promesa.

3. — S'esvaeix... s'esvaeixen. M: es-

vaeix... esvaeixen; correcció de IB, se-

guint algunes versions antigües.
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^peró els justos jubilen davant de Déu

i exulten i es deliten en la joia.

^Canten al Senyor, salmegeu al seu nom,

aplaneu el camí al qui ve cavalcant peí desert

;

el seu nom és Jahvé : exulten davant d'Ell.

^Ell és pare deis orfes Í4)atró de les vídues,

Déu és en son sant habitacle.

'Déu prepara una casa on estar el desvalgut,

Ell deslliura els captius per la prosperitat

:

sois els rebels viuen en térra eixorca.

*Oh Déu, quan Tu al davant sorties del teu poblé,

quan per Term avancaves, la térra tremola,

^fins els cels degotaren davant la fac de Déu,

tremé el Sinaí en fac de Déu, Déu d'lsrael.

^^Pluja abundant vessares, oh Déu, sobre ta herencia;

quan ella era llanguent. Tu la reconfortares.

Habita en ella el teu ramat

;

en ta bondat, oh Déu, l'adaptares peí pobre.

4, Ps. XXXI, II. - 5, Dt. xxxin, 26; Ex. vi, 3; Ex. xv, 2, }. - 6, Ps. ix, 2 j. - 7, I Rg. 11, 5; Ps. cxii, 9; Act.

XII, 6; Ps. cvi, 34, 40. - 8, lac. iv, 14. - 9, Ex. xix, 16, 18; lac. v, 5.

5. — Déu és figurar com un guerrer

muntat dalt del seu carro i combatent
per la justicia; aquest carro no era altre

que l'Arca on habitava Déu; el poblé

que confia en el seu auxili és invitar a

obrir-li la via peí deserr, com es feia

a rOrienr, quan els reis viatjaven. Ve-
geu Is. XL, ^-4: LVII, 14; Mal. III, i.

—El seu nom és Jahvé. El nom que Ell

mateix es dona quan s'aparegué a Moi-
sés (Ex. III, 6) i que significa El qui és.

6. — Els desvalguts, els orfes, les

vídues i els captius simbolirzen ací els

febles, ran sovint oprimits pels forts i

defensats peí diví Triomfador; aHusió

probable a la providencia que Déu tin-

gué del seu poblé durant el pelegrinatge

peí desert.

7. — Els rebels. Els israelites que es

rebellaren en el desert i hi restaren

morts; segons d'altres, aHusió ais po-
bles gentils venguts.

8. — Al davant sorties del teu poblé.

En la columna de foc i de núvols (Ex.

XIII, 21 sq.;Nm. XIV, 14). Vegeu
una descripció semblant en el cántic de

Débora: Jdc. V, 4-5. Els prodigis cós-

mics (terratrémol, pluja tempestuosa)
esmentats en aquestverset i en el següent
són els que s'esdevingueren en la gran
teofania del Sinai, ací rememorada.

9. — Tremé el Sinaí. M: aquest Sinai

o Uavors el Sinai; correcció general-
ment adoptada pels traductors modems.

10. — Sobre ta herencia. Sobre el

poblé d'lsrael. Probable aHusió a la

pluja de guatlles i al manná (Ex. XVI).
1 1 .-Aquesta térra regada amb pluja de

benediccions és, per a uns, la Terra pro-
mesa, on el ramat de Déu (el poblé jueu)
s'establí; per a d'altres, el desert, que fou
un tempshabitaciódelsisraelítesperegri-

nants i que Déu miraculosamentféu ha-
bitable. Preferiríem la primera hipótesi.
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Dona el Sen)^or el comandament,

un gran estol formen les missatgeres

:

« Fugen, fugen els reis de les legions,

el botí es reparteixen els habitants de casa.

^*Mentre a les cledes jéieu deis ramats,

tenia la coloma brillants d'argent les ales,

les seves plomes de grogor com d'or.

^^Mentre el Totpoderós hi dispersava els reis,

sobre el Salmón nevava. »

Altes muntanyes són les de Basan,

muntanyes de molts Uoms les de Basan.

^^¿Per qué mireu geloses, oh muntanyes de lloms,

la Muntanya en qué Déu s'ha abellit d'habitar,

i ádhuc on EU habitará per sempre ?

13, los. X, 16; Ps. cix, 5; lac. V, 30. - 14, Ps. lxxx, 7; Ps. civ, 37. - 15, lac. ix, 48. - 17, HI Rg. rx, 3;

Ps. Lxxxvi, 1,2.

12-15. — Descripció rápida de la

joia del triomf, segurament el de la

conquesta de la Terra promesa, bé que

després es pogués aplicar a d'alties vic-

tóries.

13. — Els habitants de casa. El mot
hebreu per habitants pot significar tam-

bé bella, d'on alguns interpreten: la

bella de la casa, go és la dona, la qual

repartía el botí fet pels guerrers victo-

riosos.

14. — Versicles obscurs, aquest i el

següent. Uns hí veuen una descripció

de la pau i la prosperítat del poblé d ls-

rael després de la conquesta de la seva

térra: ajagar-se entre les cledes deis ra-

mats era senyal de pau; la coloma
d'ales d'argent í plomes d'or seria sím-

bol de la prosperítat; -d'altres hi veuen
la descripció del repartiment del botí;

més probable trobem la interpretació

de IB, segons la qual, els quí jeien a

les cledes eren les tribus absents de la

batalla i ocupades a pasturar els ramats
(Idc. V, 15-17); mentre la coloma, o
sía Israel (Ps. LXXIII, 19), brillava de
l'argent i l'or presos ais enemics, o
Uuitava amb armes lluents. D'altres

creuen que la coloma signíficava l'Arca

recoberta d'or.

15. — Encara tres ínterpretacíons

d'aquest verset: mentre Déu derrotava

els reís, els jueus, coberts de les pre-

cioses despulles deis vencuts, sembla-
ven la térra blanquejada per una capa
de neu; o bé: en derrotar Déu els reis,

aquests i llurs guerrers queien com a

borrallons de neu; d'altres, encara, hí

veuen una aHusió a la blancor de les

ossades deis guerrers ínsepults. El

Salmón, per a alguns, era una munta-
nyola de la tribu d'Efraím, no gaire

Uuny de Síquem; per a d'altres, són els

monts Auranítides, esmentats per Pto-

lemeu en la seva Geografía, 1. V, c.

XV, 8.

15-19. — Déu puja tríomfalment al

puig de Sion, que s'ha elegítper estatge.

16. — Altes muntanyes. Basan és una
serralada situada al NE. de la Palesti-

na, riba esquerra del Jprdá. Té pies

nombrosos i altíssíms, que miren amb
enveja inútil la humíl muntanyola de

Sion, elegida per estatge de Déu. El

Basan era arameu; no podía, dones,

aspirar a aquesta gloría.
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milers i miríades son els carros de Déu,

del Sinaí el Senyor ve al Santuari.

^^Has pujat a l'altura portant-te'n presoners

;

homes en do reberes, fins els homes

que es neguen a habitar amb el Senyor Déu.

^^Lloat siguí el Senyor», Ell dia rera dia

porta la nostra cárrega, Ell, el Déu que cns deslliura.

Déu és per a nosaltres un Déu de salvado

;

atorga el Senyor Déu fuites davant la mort.

Cert, deis seus enemics Déu trenca el cap,

la testa cabelluda de qui en sos crims camina.

^^Digué Déu: «Jo els faré retornar de Basan,

Jo els faré remuntar del pregón de la mar,

perqué banyis tos peus en la sang, i la llengua

deis teus cans tingui part en els teus enemics. »

18, IV Rg. VI, 16, 17. - 19, Act. I, 9; Eph. iv, 8; lac. v, 12; Act. 11, 33. - 21, Dt. xxxii, 39. - 22, lac. v, 26;

Ps. cix, 6; Hab. III, 13. -23, Nm. xxi, 3 3 . - 24, Ps. Lvii, 11; III Rg. xxi, 19.

18. — Aqüestes miríades de carros

eren segurament preses ais enemics.

Amb ells puja triomfalment el Senyor
al Santuari de Jerusalem, des del Sinaí,

on s'havia revelat gloriosament.

19. — Déu és figurat pujant a l'al-

tura de Sion voltat de presoners o, se-

gons d'altres, a les altures de les mun-
tanyes superbes, capturant-ne els de-

fensors. La victoria li val els presents

d'homenatge deis vencuts, els quals

tindran després estatge a Sion, com a

adoradors del ver Déu o com a esclaus

del Santuari, práctica molt usada en
l'antiguitat. Aquest verset ha estat

aplicat per l'Església a l'Ascensió de

N. S. Jesucrist, a comentar per Sant
Pau, Eph. IV, 8.

2024. — Protecció especial de Déu
sobre el seu poblé.

20. — La nostra cárrega. Déu supor-

ta les cárregues del seu poblé, especial-

ment la guerra.

21. — Fuites davant la mort. Déu
coneix les maneres de fer escápol el

seu poblé de tots els perills de mort.
22. — Déu esclafa la testa deis seus

enemics, que són els mateixos del seu
poblé.

—

La testa cabelluda. Els enemics
de terrible aspecte; imatge de l'arro-

gáncia deis pecadors que, habituats ál

crim, hi caminen, co és el cometen ha-
bitualment. Era práctica deis antics de

deixar-se créixer el cabell quan havien
d'anar a la guerra, fins al moment de
la victoria.

23. — Digné Den. El Salmista cita

un oracle eft qué Déu anunciava que
anorrearia els enemics d'Israel.—/o els

faré retornar de Basan. Basan, munta-
nya molt alta, és presa ací com a con-
traposició al pregón de la mar; de l'un

indret i de l'altre, Déu fará tomar vic-

toriosos els israelites.

24. — Banyis tos peus. M: remenis o
percudeixis tos peus; corre cció de LXX,
S, T.

—

Els teus cans. La victoria será

tan completa, que fins els gossos tin-

dran part en el carnatge. Així s'esde-

vingué en la mort de Jezabel: IV Rg.
IX, 36. Vegeu una descripció sem-
blant, després de la fúgida d'Egipte, en
Ex. XV, 20.
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^^Veuen, oh Déu, tos passos,

els de mon Déu, mon Rei, envers el Santuari.

^^Davant van els cantors, darrera els polsadors,

al mig van les donzelles batent els tamborins.

^^En els vostres aplecs benem Déu,

el Senyor, els brolláis de la deu d'Israel.

^^Allí és Benjamí, el petit davant d'ells;

allí els ducs de Judá amb llurs grans munions

i els ducs de Zabuló i els ducs de Neftalí.

Fes sortir, Déu, el teu poder,

el teu poder, oh Déu, Tu que obres per nosaltres.

^^Pel Temple teu, que és a Jerusalem,

els reis t'ofrenen presentalles.

^^Espaordeix la bestia del canyar,

la ramada deis braus amb els vedells deis pobles.

EUs amb peces d'argent a Tu es prosternen.

Dispersa les nacions que troben pler en les guerres.

26, I Par. xiii, 8; I Par. xv, i6; Ex. xv, 20. - 27, Dt. xxxiii, 28. - 28, I Rg. ix, 21. - 29, Ps. xli, 9. - 30, Ps.

XLIV, 13; Ps. LXXV, 12; Is. XVIII, 7.

25-28. — Entrada solemne de Déu
al Santuari de Sion, després de la vic-

toria.

26. — Els polsadors. Els qui toca-

ven els Instruments de corda.

27. — Els brolláis de la deu d'Israel.

Els israelites genuíns, descendents del

Patriarca Jacob, per altre nom Israel.

28. — Per significar que totes les tri-

bus hi són representades, n'esmenta
dues del Sud: Benjamí i Judá, i dues
del Nord: Zabuló i Neftalí. Benjamí és

anomenat el petit, perqué el Patriarca

Benjamí era l'últim nat de Jacob, i cab-

dill llur, perqué en el seu territori hi

havia Jerusalem; a més tenia els guer-

rers més anomenats. — Els ducs. Els

principáis de cada tribu. Aqüestes qua-
ire tribus, a més del fet d'ésser la

de Judá la regia, eren les més guer-

reres.

29-32. — La conversió futura de tots

els pobles.

29.— Fes sortir, Déu, el teu poder.

M: ton Déu ha ordenat ta for^a; correc-

ció de molts manuscrits i de LXX, S,.

Sym, T, Hi. — El teu poder, oh Déu,
Tu que obres per nosaltres. M: referma^

oh Déu, el que has Jet per nosaltres; cor-

receló de IB.

31. — La bestia del canyar. L'Egipte,

símbol del qual era el cocodril, abun-
dant a les vores del Nil, plenes de

canyars.

—

La ramada deis braus amb els

vedells deis pobles. Els braus simbolitzen

els reis, o els cabdills gentils; els ve-

dells, els pobles a ells sotmesos; el Sal-

mista demana a Déu que subjugui tots

aquests pobles.

—

Ells... es prosternen. M
presenta aci un text corromput que Vg
tradueix: ut excludant eos qui proba ti

sunt argento, seguint de lluny LXX;
donem la interpretació de IB.

—

Awb
peces d'argent. Amb totes les riqueses

de qué estaven tan enorgullits.



ELS SALMS-LXVII, 32-LXVIII, 2

^^Vinguin els prócers de TEgipte,

estengui a Déu ses mans l'Etiopia.

Reialmes de la térra, digueu cántics a Déu,

canten salms al Senyor

^*que cavalca pels cels, pels cels antics.

Oíu com fa sentir sa veü, veu poderosa

:

« Reconeixeu la potestat de Déu ! »

Sobre Israel la seva excelsitud

i la seva puixan^a fins ais núvols.

'^Temible és Déu des del seu Santuari,

Déu d'Israel, Ell dona forca i braó al seu poblé.

Déu sia beneít

!

SALM LXVIII (LXIX)

Pregaría del just aflígit

^Al mestre de chor. Amb la tonada deis «Lliris». De David.

^Salva'm, oh Déu, que les aigües m'arriben ja fins a coll.

32, Is. XIX, 19, 21; Is. xLv, 14; Soph. III, 10. - 34, Dt. xxxiii, 26. - 36, Ps. xlvi, 3.

32. — Estengui a Déu ses mans l'E-

tiopia. M: l'Etiopia apressiiyg'. previn-

gtii) les seves mans a Déu; text obscur;

donem la interpretació de IB.

3 3 .—Aquest vot no s'ha realitzat sinó

amb la catolicitat de l'Església, per on
aquest Salm té una intenció messiánica.

34. — El carro triomfal del Déu deis

exércirs cavalca ara peí cel portat per

querubins, dominant la tempesta. — Fa
sentir sa veu. El tro, en el qual els

jueus sentien la veu de Déu.
36.

—

Des del seu Santuari. M: des

del ten Santuari; correcció de IB, se-

gons LXX i Hi.

—

Al seu poblé. M: al

poblé; correcció de LXX i S.

LXVIII. — Sumit en una mar de tri-

bulacions, el Salmista, tot reconeixent

qu3 ha pecat, s'afirma innocent deis

crims que li imputen; per aixó demana

a Déu que corri al seu ajut, el tregui

de l'abandó i del martiri, i encara que el

vengi en la persona deis seus enemics,
contra els quals fa imprecacions terri-

bles; la seva confianza és assegurada

peí fet de patir per la causa de Déu; ^

quan será alliberat, oferirá sacrificis de

regraciament, i el seu poblé confiará

també que Déu protegirá Israel i el

traurá de la seva malauranga actual.

És de David, almenys fins al versicle

33 inclusive, pero s'ignora l'época en
qué fou compost; probablement fou la

de la persecució de Saül o la de la re-

volta d'Absalom. És un Salm messiá-
nic, almenys en el sentit tipie, puix que
s'hi troben profetitzats bastants detalls

de la Passió del Senyor.

2. -L'acostumadaimatge déla inunda-
do; vegeu Ps. XVII, 5,17; XXXI,6, etc.
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1

^Sumit en un llot profund, no trobo aguant per al peu

;

he fet cap al pregón de les aigües i em tapen les enes.

*Extenuat de cridar, tinc dessecada la gorja,

s'han esllanguit els meus uUs de tant d'esperar el meu Déu.

^ Més que els cabells del meu cap són els qui a tort m'avorreixen,

més forts són que ma ossada els qui sens causa em fan guerra.

¿Alió que jo no he pres he de tornar?

^ Oh Déu, Tu prou coneixes ma foUia,

les meves malvéstats no et són ocultes.

"^No passin confusió per causa meva

els qui en Tu esperen, Déu, Déu deis exércits

!

Per mor de mi no hagin d'avergonyir-se

els qui et cerquen a Tu, Déu d'Israel

!

^ Car és per Tu si he sostingut l'oprobi,

si la rojor ha cobert la meva cara.

^He esdevingut estrany ais meus germans

i pels filis de ma mare un foraster.

Car el zel de ta casa em devora

i els ultratges deis teus ultratjadors

han caigut damunt meu.

He afligit la meva ánima amb dejunis

5, Ps. XXXIV, 20; lo. XV, 25; Ps. XXXIV, 12; Ir. XV, 10. - 8, Ir. xv, IJ.-9, Ps. xxx, iz; Is. un, 3; lo. i,

1 1; lo. VII, 5. - 10, Ps. cxviii, 1 59; lo. n, 17; Rom. XV, 3.

4.—De tant d'esperar el meu Déu. De Messias es féujurídicament responsable,

tant de mirar al cel, per veure si li 7.—Els justos serien escandalitzats i

arribava Tauxili salvador de Déu.— En descoratjats si un innocent com ell no
lloc de de tant d'esperar, M diu esperant; era salvat per Déu.
correcció de 13. 9. — Ha estat abandonat, ádhuc pels

5. — Més forts són que ma ossada els seus próxims.
qui sens causa em fan guerra. M : són 10,—Allega de nou la seva innocén-

forts els qui em fan perdre, enemics meus cia i els seus mérits davant el Senyor,
sense causa; correcció de IB, fundada fins al punt que considera fets a ell els

en S.—¿ Alió que jo no he pres he de tor- ultratges fets a Déu. El primer vers (el

nar ? Probablement una expressió pro- :(el de ta casa em devora) fou api icat a Je-
verbial per a significar que hom havia sucristpels seus deixebles: Jo. II, 13-17.

d'expiar faltes no comeses. 11-12.—Els seus actes de peniténcia

6. —El Salmista es reconeix pecador. i de fervor són interpretáis com a hipo-
Si el Salm és messiánic en sentit tipie, cresies.

el tipisme cessa un moment en aquest 1 1 .-He afligit la meva ánima amb deju-

verset; si ho és directament, cal en- nis. M : jo ploro i amb dejunis (castigo)

tendre-ho deis pecats d'altri, de qué el la meva ánima; correcció de LXX i S.
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i m'ha estat per a oprobi.

^^D'un cilici m'he fet el meu vestit

i un proverbi de mofa fui per ells.

Garlen de mi els qui seuen a la porta,

em fan cancons de burla els embriacs.

^*Peró jo, oh Déu, a Tu adrego el meu prec

en el temps, oh Senyor, de benvolen^a

;

escolta'm per la teva gran bondat,

amb la fidelitat del teu auxili.

^^Retira'm del fangar, que no m'afoni,

allibera'm d*aquells que em teñen odi

i de les pregoneses de les aigües.

^^No em submergeixi el remolí de l'aigua

ni la fondária m'engoleixi,

no clogui el pou damunt de mi sa boca.

^'Escolta'm, Déu, car ta gracia és benigna,

gira't a mi per Tabundor nombrosa

de ta misericordia

^^i no amaguis ta fac al teu servent

;

puix que estic en destret, cuita a escoltar-me.

^^Apropa't i deslliura la meva ánima:

pels meus contraris, redimeix-me.

*° Tu saps prou mon oprobi i ma vergonya

i la meva ignominia

;

són davant teu tots els qui m'angunien.

U, Is. xLix, 8.-15, Ps. cxmi, 7. - 16, Ps. uv, 24. - 17, Ps. xxiv, 16. -20, Ps. xxi, 7, 8; Act. xir, 2;

Mt. xxvii, 29.

12. — Un proverbi de mofa. Per mo- cangons els hevedors de licors embriagants;

far-se d'algú, li deien el nom del Sal- correcció de IB, fundada en LXX.
mista, esdevingut objecte proverbial de 14.

—

En el temps... de benvohnga : en
burles. aquest temps en qué Tu escoltes el just.

17,.— Els qui seuen a la porta. 'El ^oxxA 15-16. — Es repeteixen les imatges
de la ciutat, on es tenien en tot l'Orient deis versicles 2 i 3.

les reunions per tractar els afers públics, 16.— £/ pou. Imatge expressiva de la

pels judicis i també per a enraonies pérdua que li preparen, pero també,
ocioses. Vegeu Ps. IX, 15; Job, V, molt probablement, del Llimb, sojorn
4.— Els embriacs. Els qui per les taver- deis morts, car el Salmista cuida morir
nes beuen licors fermentats. M diu: i en aquesta persecució.



i88 ELS SALMS-LXVIII, 21-28

^^L'oprobi em romp el cor, he emmalaltit;

esperí un compassiu i no n'hi hagué

;

i alguns consoladors : no n'he trobats,

^^ans m'han donat metzines per menjar

i vinagre, en ma set, m'han dat per beure.

Que se'ls torni un parany la seva taula

i un lla^ pels seus amics.

^^S'enfosqueixin sos ulls fins a no veure-hi,

els seus lloms tentinegin sempre més.

Aboca damunt d'ells la teva ira,

Tardentor de ta cólera els atenyi.

^^Esdevingui un desert llur habitatge,

mai més no hi hagi habitador en llurs tendes.

^^Car perseguiren el colpit per Tu,

i el mal augmenten del qui Tu ferires.

^^Afegeix més pecat a llur pecat,

no siguin mai justificats per Tu.

21, Mt. xxvj, 37. - 22, Mt. xxvir, 34, 48; Me. xv, 23; Le. xxiii, 36; lo. xix, 29.-23, Rom. xi, 9, 10.

-

23-29, Ps. xxxiv, 5-9; Ps. cviii, 6-1 j.- 24, Ir. vi, 9- 10; lo, xii, 39, 40; Mt. xiii, 14; Rom. xi, 10.

-

25, 1 Thes. 11, 16. -26, Mt. xxii, 38; Le. xiii, 3 5; Aet. i, 20. - 27, Is. uii, 4. - 28, Rom. i, 28.

21. — N. S. Jesucrist, a la Creu,
patí aquest desempar absolut, fins de

la part de Déu, com ho expressá Ell

mateix. — En comptes de compassiu, M
diu compadit, segurament per error de

copista; correcció de LXX, S i T.
22.— Iguala traeres feren a N. S. Je-

sucrist en la Creu: Mt. XXVII, 48;
Me. XV, 38; Jo. XIX, 29. — Metiines.

El mot hebreu designa una planta met-
zinosa que fa un suc amarg, d'on és

que alguns tradueixen fel.

23. — En cástig de les metzines i del

vinagre, demana que llur taula, on pre-

nien ápats suculents, els esdevingui un
parany, imprecació més entenedora en
l'antiguitat, quan la taula era un tapís

de cuir amb lligams per a cargolar-lo.

Aquest verset i els dos següents dema-
nenl'aplicació de la Ilei del talió, vigent

en l'A. T.

24. — Profecía de l'encegament col-

lectiu deis jueus, després d'haver per-

seguit a mort el Messias. Vegeu Mt.
XIII, 14; Jo. XIÍ, 35-40; II Cor. III, 14.

26. — Impreca l'extinció de llur Ui-

natge, un deis mals més temuts entre

els orientáis. Fou aplicat a Judas per

Sant Pere: Act. I, 20. — No hi hagi

habitador en llurs tendes. Imatge presa de

la vida deis nómades: la tenda buida sim-

bolitzava l'extinció deis seus habitants.

27. — Afegeixen aflicció a l'afligit,

extrem de la crueltat. Ell era colpit per

Déu per motius misteriosos i mereixia

el més gran respecte. Aquesta consi-

deració puja de grau en el sentit tipie,

o sia en la Persona de N. S Jesucrist.—
M diu: / conten els dolors del qui Tu
has ferit; correccions d'un manuscrit

de M i de LXX i S.

28. — Déu no és causa de la multi-

plicació deis pecats deis inics, sinó en

el sentit que els abandona a ells matei-

xos i consent llur enduriment de cor,

en cástig de llurs grans pecats anteriors,
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^^Siguin borrats del Ilibre deis vivents,

no siguin mai inscrits junt amb els justos.

^^Mes jo sóc malaurat i adolorit;

que el teu socors, oh Déu, em protegeixi.

^^Jo el nom de Déu, celebraré amb un hímne

i el magnificaré amb accions de grácies.

^^I a Déu plaurá més que no pas un brau,

més que un vedell que té ja corns i ungles.

Vegeu-ho els afligits i jubileu-ne

;

oh cercadors de Déu, que el vostre cor revisqui

!

Perqué Déu dona escolta ais pobrissons

i no menysprea els seus engrillonats.

^^Diguin, dones, sa lloanca cels i térra,

les mars i tot alió que s'hi belluga,

^^per tal com Déu Iliberará Sion

i refará les viles de Judá

i habitaran Sion i la posseiran.

I els filis deis seus servents l'heretaran

i els qui amen el seu nom l'habitaran.

29, Ex. XXXII, 32; Phil. IV, 5; Apc. III, ^; Le. x, 20; Act. xii, 23. - 33, Ps. xxxiii, 3; Ps. xxi, 27. - 35, P».

xcv, 11; Is. Liv, 23; Is. Lv, 12. - 36, Ps. L, 20; Is xi.iv, 26.

sobretot els pecats contra l'Esperit

Sant. — No siguin mai justificáis per Tu.

No obtinguin mai el perdó que els tor-

naría innocents.

29.— £/ Ilihre deis vivents. És el Ilibre,

imatge humana de la predestinació, on
s'imaginen escrits els noms deis qui,

tenint ací la vida divina i finant amb
ella, la tindran plenament en l'eternitat.

Vegeu Ex. XXXII, 32; Is. IV, 3; Dan.
XII, I.

32.— La seva acció de grácies (cuite

intern) será més agradable a Déu que
el més costos deis sacrificis. — t¿ ja

corns. En tota la forca de l'edat, no
menor de tres anys. — I ungles. Pur,

sota raspéete legal. Vegeu Lv, II, 3

;

per la preferencia del cuite intem a

i'extern, vegeu Ps. L, 16.

33.— Vegeu-ho els afligits i jubileu-ne.

M: els afligits veuran i jubilaran; cor-

reccions de S.

34-37. — Alguns comentaristes opi-

nen que aquests versets foren compos-
tos més tard, en temps de la captivitat

a Babilonia, i afegits al Salm. Ho creiem
ben probable, pero no definitivament

provat.

35.—Invita tota la Creació a unir-se

a la lloanca divina en acció de grácies

peí gran benefici rebut peí Salmista i,

en ell, peí seu poblé.

37. — L'últim verset fa pensar en la

perpetuítat del Reialme messiánic.
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SALM LXIX (LXX)

Clam del perseguit

^Al mestre de chor. De David. Per remembranca.

^Sia't plaent, Senyor, d'alliberar-me

;

acuita't, Déu, al meu auxili.

^Siguin confosos i enrogits

els que ma vida persegueixen.

Tornin enrera tots colpits d'oprobi

els qui es delecten en mes malaurances.

* Tornin enrera de vergonya

els qui em diuen : « Fort, fort ! »

^ Exultin i s*alegrin tots en Tu
aquells qui et cerquen

i diguin sempre : « Gran és el Senyor »

els qui volen de Tu la deslliuranca.

^Peró jo só afligit i freturós,

oh Déu, ajuda'm

!

Tu ets mon ajut i mon Iliberador,

oh Déu, no triguis

!

2-6, Ps. XXXIX, 14-18. - 4, Ps. VI, II. -6, Ps. cxl, i.

LXIX. — Reproducció quasi literal

de la segona meitat del Salm XXXIX
(versets 14 i següents), destacada d'a-

quell probablement per a un ús litúrgic.

Volcat d'enemics, el Salmista reclama
la punició deis dolents i la bsnedicció
de la benauran^a per a ell i per ais

altres justos. Vegeu les notes al Salm
XXXIX.

2. — Sia't plaent. M omet aqüestes

paraules, suplertes per completar el

sentit conformement al Salm XXXIX,
14.

4. — Els qui em diuen. M omet el

pronom em, suplert per alguns manus-
crits i per LXX, S i T; vegeu-lo també
en el Salm XXXIX, 16.
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SALM LXX (LXXI)

Pregaría d'ün anciá perseguit

^En Tu, Senyor, jo cerco acolliment,

fes que no resti decebut per sempre.

^Per ta justicia salva'm i allibera'm,

para'm ta orella i salva'm.

^Sigues per mi la roca de refugi,

castell fortificat per a salvar-me,

perqué ma roca ets Tu i ma fortalesa.

*De les mans de l'inic salva'm, Déu meu,

de Turpa de Tinjust i el violent.

^Perqué Tu ets ma esperanza, oh Senyor Déu,

ma confianza, oh Déu, des de ma infancia.

*En Tu m'he sostingut des del claustre matern,

del ventre de la mare ma fermetat Tu fores,

Tu has estat sempre ma esperanza.

'Com un prodigi he esdevingut per molts,

car Tu has estat mon poderos refugi.

1, Ps. XXX, 2-4.-2, Ps. XXX, 2; Ps. XVI, 6. - 3, Ps. XXX, 3, 4; Ps. Lxxxrx, i; Ps. xliii, <;.- 4, Ps. cxxxix, 2, 5. -

5, Ir. XIV, 8; Ir. xvn, 13; I Tim. i, 1.-6, Ps. xxi, 10; Is. xlvi, 3; Gn. i, ij. - 7, Is. viii, 18; Zach. viii,

8; I Cor. iv, 9.

LXX. — Elegía suau on un vell per-

seguit reprén tots els pensaments i sen-

timents acostumats en un home piados

en aquest estat, i que abunden en altres

Salms: la sofrenga, la pregaría, la con-

fianza en Déu i la prometen^a de can-

tar-ne les lloes; afavorit per l'assisténcia

divina des de la infancia, espera que

Déu l'alliberará també en la seva vellesa

i li donará, abans de morir, el consol i

la gloria de veure humiliats els seus

enemics.—La versió grega (códex Va-
tica deis LXX) i la llatina (Vg) porten

aquest títol: «Salm de David, deis filis

de Jonadab i deis primers captius», que
manca en el text hebreu de M, pero

que LXX devia treure d'una antiga tra-

dició jueva. No és exclós que sigui de
David, compost, per exemple, durant
la revolta d'Absalom.

3. — Roca de refugi. M: roca d'habi-

tació; correcció de LXX, Sym, T.

—

Castell fortificat. M: per anar tothora a

retirar-me; correcció de LXX.
5-6. — Vegeu Ps. XXI, lo-ii.

6. — Ma fervietat Tu fores. M no
presenta cap sentit; alguns corregeixen:

em tragüeres (del ventre de la mare);
correcció de LXX, adient amb el pa-

raHelisme. — Tu has estat sempre ma es-

peranza. M: en Tu ma lloanfa sempre;

correcció de IB, corroborada, quant al

sentit, per LXX i recomanada peí pa-

raHelisme.
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^De ta lloan^a omplia jo ma boca,

de ta mao^nificéncia tot el dia.

^No em rebutgis al temps de la vellesa;

en decaure mes forces, no em dejectis,

perqué parlen de mi els meus enemics

i els qui sotgen ma vida fan conxorxes

^^dient: «Déu l'ha deixat, dones perseguim-lo

i agafeu-lo, perqué no hi ha qui el salvi.»

^^Oh Déu, no t'allunyessis pas de mi,

Déu meu, acuita't a socórrer-me.

^^Siguin confosos, defalleixin

els adversaris de ma vida,

siguin coberts d'oprobi i de vergonya

els qui cerquen la meva malauranca.

^*Peró jo sempre esperaré

i afegiré lloanga a ta lloanga.

Publicará ma boca ta justicia,

cada jorn tos auxilis saludables,

perqué jo no sabria ni comptar-los.

La potencia de Déu faré saber,

celebraré, Senyor, de Tu sol la justicia.

^^Tu, Déu, m'has ensenyat des de ma infancia

i predico ara i tot tes meravelles.

^^I ádhuc en la vellesa i la canicie,

Senyor, no m'abandonis,

8, Ps. XXXIV, 29. - 9, ínfra, i8. - 12, Ps. xxxiv, 23; Ps. xxxix, 14; Ps. lxix, i. - 13, Ps. cviii, 29. - 15, su-

pra, 8; infra, 24; Ps. xxxiv, 29; Ps. xxxix, 6. - 18, Is. liii, i.

15. — No sabría ni comptar-los. Es- la ciencia de Déu i cantar des de jove

sent tan nombrosos els favors que ha la seva gloria; era, dones, un poeta sa-

rebut de Déu, haurá d'esmercar tots els ere, que ara demana de no ésser aban-
dies de la seva vida a anunciar-los. donat en la seva vellesa.

Una altra interpretació possible seria: El teu braf. El brag és el símbol
«per bé que, per llur nombre, no els puc del poder desplegat per Déu. El Sal-

conéixer». mista vol mostrar a una altra génera
16. — La potencia de Déu faré saber. com Déu l'ha desplegat a favor seu. —

M: Vindré a les puixances de Déu; cor- A aquesta génera. M, literalment: a gé-

recció de IB. ñera, diversament interpretat; donem la

17. — El vell autor havia crescut en correcció de IB.
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mentre mostró el teu brac a aquesta genera,

el teu poder a tots els venidors

^^i ta justicia, oh Déu, qüt arriba fins ais cels,

per la qual feres tais grandeses

:

oh Déu, ¿qui igual a Tu?

^^Molts destrets i molt greus m'has fet conéixer;

Tu de bell nou em vivificarás

i em retraurás deis terrenals abismes.

^^xMa dignitat fes créixer, consola'm de bell nou.

També jo amb el saltiri lloaré

ta Ueialtat, Déu meu;

amb la meva arpa jo t'himnejaré,

Sant d'Israel.

*^ Exultaran mos llavis tot cantant-te

i, per Tu redimida, la meva ánima.

ádhuc la meva llengua tot el dia

de ta justicia murmurejará,

car han restat en confusió i oprobi

els qui cerquen la meva malauranga.

19, Ps. XXXV, 6; Le. I, 49; Ex, xv, 1 1 . - 20, Ps. ux, j; Ps. lxxix, 1 9; Os. vi, 2. - 22, Pi. lxxivi, 41 ; Ps.

Lxxxviii, 19. -23, Ps. xxxiii, 23.-24, Ps. XXXIV, 29; supra, ij.

20. — Les angoixes i les penes de

l'autor havien estat molt nombroses.—
Deis terrenals abismes. Del Llimb, o so-

jorn deis morts. Déu el n'havia retirat

moltes vegades, deslliurant-lo d'una
mort inevitable, i espera que Ten re-

traurá encara.

22. — Sant d'Israel. Nom de Déu

que es troba rarament en els Salms
(Ps. LXXVII, 41; LXXXVIII, 19), pero
molt usat per Isaías.

24. — Murmurejará. Vegeu Ps.
XXXIV, 28.

—

Han restat en confusió i

oprobi. En veure que s'havien errat

creient que Déu havia abandonat l'an-

ciá afligit.

I 3 - AlíTIC TESTAMENT VII
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SALM LXXI (LXXÍI)

El Reialme del Messias

^De Salomó.

Atorga, oh Déu, ton jutjament al rei

i la teva justicia al fill del rei.

^ Que ell governi ton poblé amb equitat,

tos humiis amb dretura.

^ Les muntanyes duran la pau al poblé

i els turons la justicia.

- ^ Ell fará el dret ais desvalguts del poblé,

els filis deis pobres salvará,

Topressor violent esclafará.

^Allargará sos jorns tant com el sol

i d'edat en edat tant com la lluna.

1, I Par. XXII, 12. - 2, Is. XI, 3, 4; Is. xxxii, i. - 3, Ps. cxiii, 4; Is. xxxii, 17. - 5, Ps. ixxxvin, 37, 38.

LXXI. — Cántic d'auguris per a un
fill de rei, rei futur ell mateix. Justicia,

pau i prospsritat en l'interior, poder i

creixenca pacífica deis dominis en l'ex-

terior són els auguris, i sobretot la jus-

ticia a favor deis humiis; a un tal rei

retran homenatge tots els pobles i cele-

braran la benedicció que és ell per a tot

el món; el seu regnat será perpetu.

—

El titol atribuint-lo a Salomó manca en
cinc manuscrits de M; altres tres ajun-

ten aquest Salm al precedent; S i alguns
manuscrits de LXX l'atribueixen a Da-
vid; Fautor, dones, és incert. En tot

•cas, el cántic desborda . totalment del

seu objecte immediat i descriu un reial-

me universal i perpetu, i talment infor-

mat de justicia que no pot convenir sino

al del Messias. Per aixótota la tradició,

tant jueva com cristiana, el creu mes-
siánic, no sois tipicament, sinó directa.

1. — Tonjiitjament. M: tos jutjaments:

correcció de LXX, S, Hi.

2. — La justicia és l'atribut principal

d'un bon rei i el millor auguri per a un
rei que está per comentar el seu regnat.

El rei i el fill del rei són aci una ma-
teixa persona, com exigeix el paraHe-

lisme i abona el fet de tractar-se d'una

dinastía hereditária. El Messias, a qui

principalment es refereix el Salm, és

Rei i descendent de reis. — Tos humiis.

La justicia envers els febles, la més
difícil, és la més augurada en aquest

Salm i la més propia del Crist.

3.

—

La justicia. M: en la justicia;

correcció d'alguns manuscrits de LXX.
—Les muntanyes i els turons represen-

ten tota la térra d'Israel, pais molt
muntanyós. Sota el regnat del nou rei,

la justicia será un producte natural del

pais.

5 . — Allargará sos jorns. M: el teme-

rán; correcció de LXX.

—

Tant com el

sol. Metáfora oriental que significa per

sempre; és hiperbólic si s'aplica a l'he-

roi immediat del cántic, pero literalment

veritat si s'entén del Messias.
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*Baixará com la pluja sobre gespa,

com devessall regant la térra.

^Florirá en els seus dies la justicia

i pau en gran, fins que la lluna finí.

* Dominará d'un mar a l'altre mar

i des del riu ais termes de la térra.

^ Corbaran-se a sa fac sos enemics

i els seus contraris lleparan la pols.

^®Els sobirans de Tarsis i les illes

li oferiran presents ; els reis deis árabs

i els reis de Saba li aniran amb dons.

^^Tots els reis li faran acatament,

li retran servitud totes les gents.

^^Car salvará el pobric que clama auxili

i el miserable que no té adjutori.

Es condoldrá de Findigent i el pobre

i ais freturosos salvará la vida.

^^D'opressió i violencia els salvará,

preciosa ais seus uUs será llur sang.

6, II Rg. XXIII, 4. - 7, Ps. xci, 12. -8, Ex. xxin, 31; Ps. ii, 8.-9, Is. xux, 23. - 10, III Rg. v, 10; III Rg. x,

22; Is. xm, 10; ni Rg. X, i; Is. xmi, 3. - 14, Ps. cxv, 6.

6. —El nou regnat será tan benefactor faran voluntáriament davant seu aquest
ccm la pluja en la térra sequívola de la acte, senyal de submissió. Vegeu Gn.
Palestina. III, 14; Mich. VII, 17.

'].—La justicia. M: el jusí; correcció 10. — Els sobirans de Tarsis. Vegeu
de tres manuscrits i de LXX, S i Hi. la nota al Salm XLVII, 8. — Les illes.

8.—D'un mar a Talíre mar. DqH^Iq- No sois les illes de la Mediterránia,

diterrani (mar occidental) al Caspi (mar sinó les costes meridionals d'Europa.
oriental). El riu era l'Eufrates, el riu L'Arabia i Saba, país també árab, eren
per antonomasia per ais jueus. — rics en or. Junt amb Tarsis represen-
Els termes de la térra són les terres taven les regions riques,

i les illes de l'extrem Occident. Les 11.—Tant per la durada (v. 5: «tant
tres expressions conjuntes signifiquen, com el sol») com per l'extensió del

dones, tot el món. reialme, tenim ensems la hipérbole,

9. —5oj ¿n^MzVí. M presenta una lligó molt usada en aquests auguris regis

ambigua, interpretada diversament : els entre els orientáis, i la realitat en el

etiops (LXX i Vg), els hahitants del desert, sentit profétic del reialme messiánic.
les hésties del desert, etc.; donem la inter- 12-14.—Profecies referents a la pre-
pretació de IB, recomanada peí paral- dilecció per la defensa del pobre contra
\t\\smQ. — Lleparan la pols. O perqué l'opressor, perfectament aplicables al

serán derrotats peí nou reí, o perqué reialme del Messias.
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^^Pcr tal viurá i daran-li l'or d'Arábia

i sempre més hom pregará per ell

i perpétuament beneiran-lo.

^' I abundáncia de blat hi haurá en la térra

;

al cim de les muntanyes

com el Liban sos fruits faran remor

;

com fenc en térra floriran

els habitants de les ciutats.

^^Beneít el seu nom será per sempre

;

mentre el sol brilli romandrá el seu nom.

I beneides es vcuran en ell

totes les tribus de la térra,

benaurat li dirán totes les gents.

^^Beneít el Senyor, Déu d'Israel,

únic acomplidor de meravelles.

^^Tostemps beneít sigui son nom majestuós,

tota la térra s'ompli de sa glória

!

Així sia, així sia

!

^•^Fi de les pregarles de David, fiU de Jessé.

16, lob V, 25. -17, Ps. Lxxxvm, 37; Gn. xxii, 18; Ir. iv, a; Le. 1,48.-18, Ps. cv, 48; Le. i, (8.-

19, Nm. XIV, 21; Ps. XL, 14.

15.— Hom pregará per ell. Per l'éxit

i la prosperitat del seu regnat.

16.— Els jueus, com altres pobles de

rOrient, creien que quanla justicia reg-

naTa en un país, la térra esdevenia

fértil. Peró aqüestes benediccions d'or-

dre material simbolitzen les d'ordre espi-

ritual que abundaran sota el regnat del

Messias.

—

Al cim de les muntanyes. Una
altra hipérbole per a significar l'extra-

ordinária abundáncia. — Com fenc en

Ierra floriran. Els ciutadans del reialme

es multiplicaran com l'herba. Es pre-

diuen, dones, dues prosperitats : l'abun-

dáncia de blat (vegeu Amós, ÍX, 13 i

Joel, III, 18) i la multiplicació deis

habitants. El text hebreu, tanmateix,

está probablement malmés; per tant

aqüestes interpretacions no són del tot

segures.

17.

—

Beneit el seu nom será per sempre.

M: será el seu nom per sempre correcció

de LXX.— Romandrá el seu nom. M: es

perpetuará (propagará) el seu nom; cor-

recció de LXX. — / beneides es veuran
en ell... Sota el nou rei es compliran
les prometences fetes a Abraam de be-

nedicció per a tots els pobles (Gn. XII,

3 sq.; XXII, 18; XXVI, a)-— Totes les

tribus de la térra. Páranles mancan ts en

M; suplertes per LXX.
18-20. -Aquesta estrofa no pertany al

Salm, ans és una doxologia per a cloure

el segon Ilibre del Saltiri, en el qual

són en gran nombre els Salms de Da-
vid.



LLIBRE III

SALM LXXII (LXXIII)

La falsa BENAURANfA DELS INICS

^Salm. D'Asaf.

Que bo és Déu pels dreturers,

el Senyor pels qui teñen el cor pur

!

*Peró els meus peus tantost vacilien,

de poc han relliscat les meves passes,

^car he sentir enveja deis inics,

en contemplar com els malvats prosperen

*Car per a ells no hi ha turments,

ans ben sa viu llur eos i ben peixat

;

3, lob XXI, 7; Ps. XXXV, 28. - 4, Gn. xli, 2.

LXXII.—Trobem ací plantejat i re-

solt el mateix problema que tracten els

Salms XXXVI i XLVIII: la temptació

que sofreixen ádhuc els justos davant
la prosperitat deis inics. El Salmista

Thavia soferta fins a creure inútil l'es-

íorq per a ésser just, pero en una visita

al Santuari, o per efecte de les santes

iaspiracions de Déu, reconegué que
aquesta resposta era indigna d'un israe-

lita, i trobá la solució en la consideració

de la mala fi deis pecadors, la felicitat

áús quals s'esfondra en un instant; per

aixó troba el seu consol en l'amor de

Déu, fora del qual no desitja res en el

cel ni a la térra. L'autor és Asaf, el ma-
teix del Salm XLIX i deis deu vinents.

1 . — El Salm comenga, en certa ma-
nera, per la seva conclusió, contraria a

la temptació que exposará tot seguit,

com per prevenir-ne el mal efecte pos-

sible. — Que bo és Déu pels dreturers, el

Senyor pels qui teñen el cor pur. M: Que
bo és per a Israel Déu, per ais de cor pur;
correcció de IB.

2. — Tantost. En el sentit de quasi,

com el de poc del vers següent.

4. — Car per a ells no hi ha turments,

M: car no hi ha turments fins a llur mort;

correcció de IB.
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^no pateixen les penes deis mortals

i no són amb els homes flageliats.

^Així duen l'orgull com un mantell,

com vestit els cobreix la violencia.

' Del cor greixós els surt la iniquitat,

els brollen del magí les fantasies.

^Escarneixen i parlen ávolment,

decreten l'opressió soberguejant,

^ engeguen contra el cel la boca llur

i lluf Uengaa divaga per la térra.

^^I aixi el meu poblé es gira cap a ells

i engoleix aigües a pie dolí.

^^I diuen : « ;Com podria Déu saber-ho,

en l'Altíssim hi hauria coneixenca?

»

^^Heus ací, dones, tais són els pecadors,

sempre tranquils augmenten llur puixanca.

Dones ben en va jo he servat pur mon cor

i mes mans he rentat en la innocencia?

Perqué tothora he de sofrir flagells

i cástigs cada dia.

^^Si hagués pensat : «Jo parlaré com ells»,

trairia el llinatge deis teus filis.

8, II Ptr. II, 18; lad. 16. - 11, lob xxii, 13; Ps. k, 32. - 13, Mch. in, 14; Ps. xxv, 6.

7. — Del cor greixós els surt la iniqui- prova que Déu ignora llurs iniquitats, o
tat. M: surten del greix llurs ulls; cor- no en fa cabal.

recció de LXX i S. ii. — I diuen. La gent del poblé se-

9. — Parlen coma blasfems de les duiJa pels inics poderosos.
coses divines i amb malévola lleugere- 13-14- —La temptació que ha sofert

sa de les humanes. el Salmista.

10. — I aixi el meu poblé es gira cap 13. — Mes mans he rentat. La bella

a ells. M: per aixó el seu poblé es gira imatge que ja hem trobat al Salm
cap aqui; corr¿ccions de LXX, S, Q,, XXV, 6.

de molts manuscrits de M i de IB. — 15.

—

Si hagués pensat: «Jo parlaré

Engoleix aigües a pie dolí. Escolta i ac- com ells», trairia... Reacció contra la

capta a tot pler llur males enraonies. temptació; si aquest hagués estat el seu

M diu: i aigües abundants els són expre- llenguatge, faria traició al poblé de

mudes; correcció de ÍB. Déu, al llinatge deis seus filis. M diu:

11-12 — El fet que els inics aug- Si hagués pensat: «]o parlaré aixi», heus

mentin llurs riqueses els sembla una a¿:í ^u<; /ra/rm...; correcció de IB.
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^^Llavors vaig meditar per tal d'entendre-ho,

mes treballosa cosa em va paréixer,

^'fins que en el Sant de Déu vaig penetrar

i haguí esment de les seves darreries.

Cert, Tu els poses en térra relliscosa,

els fas caure en ruines.

Oh, com s'han esfondrat sobtosament,

afinats, consumits per la terror

!

Com un somni quan un es desensonya,

la imatge llur dejectes, oh Déu, en despertar-te.

Quan s'enaspria la meva ánima

i dintre meu sentia una punyida,

^^jo era fora seny, jo no capia,

jo era davant Tu com una bestia.

^^Tot amb tot, sempre més romandré amb Tu,

Tu em tens ben agafat per la má dreta.

^*Tu em menarás amb tos consells

i finalment m'acollirás en gloria.

^^Fora de Tu ¿qui tinc jo dalt al cel?

No aimo, sent amb Tu, res a la térra.

17, Ps. xrx, 3; Ps. Lxxvi, 14; Ps. xxxvi, 38. - 18, Ps. xxxiv, 7. - 20, lob xx, 8; Ps. lxxvii, 6$. 22, Ps.

xci, 6. - 24, Ps. XXXI, 8; Ps. xLviir, 16. - 25, Phil. iii, 8.

17. — És al Temple que ha trobat la 21-22. — Condemnació deis pensa-

llum per a resoldre el difícil problema; ments que l'agitaven a l'hora de la

d'altres creuen que caldria traduir: fins temptació, i que eren propis d'un home
que vaig penetrar a Ies santedats de Déu, forassenyat, comparable a una bestia.

qo és en els seus consells, que consti- En lloc de com una bestia, M diu: besties;

tueixen un sanmari interior.

—

Llur fi.
correcció de IB.

Deis inics, que exposará en l'estrofa 23. — Tu em tens ben agafat. Con-
següent. tráriament ais inics, que Déu ha posat

18. — En térra relliscosa. Contraria- en una térra relliscosa (w. 18-20).

ment a la Roca que és Déu per al Sal- 24.— Segons uns, la gloria del cel; se-

mista, i a la seguretat en qué els inics es gons d'altres, la vida gloriosa que acaba
creuen. per teñir ja ací baix el qui és fidel a les

20. — Res de tan rápid i complet inspiracions de Déu. Creiem que els

com Tesvaíment d'un somni en desper- versos següents afavoreixen la primera
tar-se un dorment. Déu es desperta interpretació, en la qual es trobaria una
quan, després de llarg temps de tolerar afirmació explícita de la felicitat eterna
el pecat, es decideix sobtadament a pu- en l'altra vida,

nir-lo.
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^^El meu cor defalleix i la carn meva,

mes roca peí meu cor i herencia meva

és Déu per sempre més.

''Car, vet ací, qui fuig de Tu és perdut,

fas perdre els qui forniquen lluny de Tu.

^®Per mi, fa de bon ésser prop de Déu,

posar en el Senyor Déu el meu refugi

per publicar totes les seves obres

ais portáis de la filia de Sion.

SALM LXXIIÍ (LXXIV)

Plany sobre la devastació del Temple i del culte

^Maskil. D'Asaf.

¿Per qué ens has rebutjat, oh Déu, per sempre més,

crema ta ira contra el ramat que Tu pastures ?

26, Ps. XXXIX, i}¡ Ps. Lxxxiu, Ps. xv, J.
- 27, Ex. xxxiv, 15. - 28, Act. x, 22; Ps. cvi, 22. - 1, Ps.

Lxxvin, I, 51 Ps. xvii, 9; Ps. lxxviii, i j.

26. — Defalleix. Segons uns, aUusió
a la mort: encara que jo mori, la meva
fortalesa (roca) i la meva riquesa (he-

rencia) será Déu; segons d'altres, abati-

ment o esgotament de les forces físi-

ques: encara que estigui prop de morir,
la meva fortalesa, etc. Fins en aquest
segon cas, aquesta, fortalesa i aquesta
herencia no es poden referir plenament
a aquesta vida, sobrerot essent per sem-
pre més. L'afirmació d'una vida futura
inacabable és ja, dones, indiscutible.

27. — Els qui forniquen contra Tu.
Els qui abandonen Jahvé per adorar els

ídols, Molt sovint en els Llibres Sants
la unió de l'ánima amb Déu és figurada
com un matrimoni místic, la infidelitat

al qual rep el nom d'adulteri. Vegeu
Os. I i II.

28. — Posar. M: he posat; correc-
ció de IB adient amb el paralielisme

.

— Ah portáis de la filia de Sion. Vers

mancant en M ; restituit per LXX.
LXXIII. — Una invasió caldea (fi del

segle VI a. C.) ha incendiat i saquejat

el Temple i abolit el culte; el Salmista

se'n plany amargament, tant més que

Déu sembla haver abandonat el seu po-

blé, ádhuc en l'ordre moral, puix que no
hi ha cap profeta, i s'adrega a Déu re-

cordant-li els prodigis del seu poder en

l'alliberament del poblé elegit de la tira-

nía egipcia i en la creació del móñ, i

pregant-lo de no oblidar els ultratges

que un poblé impiadós li adreca. L'autor

és Asaf, pero no el mateix del Salm
anterior, puix que la circumstáncia his-

tórica que dona motiu a aquest Salm és

molt posterior.

2.

—

Que Tu fun lares. Déuhaviapres
com a seu aquell poblé, i aixó l'ha d'obli-

gar a socórrer-lo. Iguals motius són el

seu rescat del seu esclavatge sota els

egipcis i l'elecció de Sion per estada seva.
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-Recorda't del teu poblé que Tu per temps fundares,

tribu que rescatares per heretatge teu,

del Mont Sion on t'has posat Testatge.

^Mena els teus passos vers les ruines perpetúes:

tot ho ha devastat Tenemic en el Santuari.

*A1 lloc deis teus aplecs els teus enemics bruelaren,

com a trofeus hi posaren les seves senyeres.

^ Semblen aquells que en l'espessor del bosc

alcen la destral llur i la brandeixen,

^ja amb els martells i les destrals ensems

els seus portáis colpegen.

' En el teu Santuari han calat foc

;

han profanat per térra

el Tabernacle on el teu nom habita.

^ Digueren en llur cor : « Destru'ím-los albora,

cremeu en el país tots els llocs sants

de Déu.» ^ Ja no veiem nostres senyeres,

ja no hi ha cap profeta ; entre nosaltres

no hi ha ningú que sápiga fins quan.

^°(iFins quan, oh Déu, ultratjará el contrari,

l'enemic blasmará ton nom sens treva?

^^¿Per qué ta má retires,

dintre ton si retens la teva destra?

2, Ex. XV, 16; Is. Lxiii, 17. - 3, Ps. Lxxii, i8¡ Is Lxi, 4. - 4, Thren. II, 7¡ Mt. XXIV, 15. - 6, III Rg. vi, 29.-

7, IV Rg. XXV, 9. - 8, Ps. Lxxxii, 5. - 9, Threu. 11, 9; Ez. vii, 26. - 11, Thren. 11, 3.

4.

—

Al lloc deis teus aplecs. L'original Fins quan: quant de temps durará tanta

(al mig deis teus aplecs) pot significar el malauran^a. Jeremías havia fet ja la

lloc sant, o Temple, o els aplecs ma- profecía deis setanta anys que duraría

teixos. el captiveri de Babilonia, pero era es-

6.— Els seus portáis. M: les seves escul- crita en termes obscurs, no entenedors

tures; correcció de LXX. per a aquell poblé.

^.—Cremeu. M: cremaren; correcció 11. — Dintre el teu si retens la teva

de IB.— Tots els llocs sants. Les diferents destra. Text obscur en M ; alguns tra-

parts del Temple; segons d'altres, tots dueixen : treu-la del teu si i destrueix-los,

els santuaris del país. passant la teva destra al primer hemis-
^.—]ano hi ha cap profeta. En el tíqui; correcció de IB. La destra de

temps índícat per a la composició Déu, ociosa davant el malastre del seu
d'aquest Salm, existíen dos profetes : poblé, és representada antropomórfica-
Jeremiasí H!zequiel,peróhavienestatde- ment com a amagada dintre els plecs

portatsi probablementjaeren morts.— que els vestits fan sobre el pít.
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^^Peró Déu és mon Rei de temps antics;

Ell ha obrat desUiurances a la térra.

^^Tu amb ton poder vas migpartir la mar,

els caps deis dracs xafares dins les aigües.

^*Tu els caps romperes del Leviatan

i ais monstres de la mar per past els dares.

Tu la font i el torrent feres brollar,

Tu eixugares els rius de dolí perenne.

^^Teu és el dia i teva igual la nit,

Tu els astres tots i el sol constituíres.

^'Tu fixares els termes de la térra,

Tu l'estiu i rhivern afai^onares.

^^Recorda-ho : l'enemic ultratja Déu

i un poblé neci ha flastomat ton nom.

^^No Iliuris al voltor la vida de ta tortora,

la vida deis teus misers per sempre més no oblidis.

^^Ton pacte ten en compte, que els caus d'aquesta térra

i els camps són plens de violencia.

Que el pobric no se'n torni mai confós,

12, Ps. xLiii, J.
- 13, Ex. XIV, 21; Is. Li, 9¡ Ez. XXIX, 3¡ Is, xxxvii, I. - 14, lob xli, r. - 15, Ex. xvrt, 6;

los. III, 1 3 sg. - 17, Di. xxxir, 8; Act. xvii, 26. - 19, Cant. 11, 14. - 20, Gn. xvii, 7, 8; Lv. xxvi, 44, 45;
Ps. cv, 45, - 21, Ps. IX, 9.

12. — Déu era el rei d'aquell poblé, 18. — Un poblé neci. Els caldeus de

per deslliurar el qual havia fet grans Nabucodonosor, si l'época que hem
prodigis, no solament a la Palestina, assenyalat com a més probable per a

ans rambé en altres indrets, com l'Egip- la composició del Salm és exacta.

te, la Mar Roja i el desert, tots motius 19. — Al voltor. M: a les feres; cor-

d'esperanca. recció de IB. El voltor és el mateix

13. — La Mar Roja, per al pas deis poblé caldeu; la tortora (altres traduei-

jueus fugitius de l'Egipte (Ex. XIV, xen í:o/oma), símbol de la feblesa i de la

22).

—

Els caps deis dracs. Els egipcis. paciencia, és una figura del poblé jueu.

14.— Els caps del Leviatan. El coco- Vg tradueix: les animes que et confessen.

dril, simbol de l'Egipte. — Ais monstres 20.— Ton pacte. L'antiga alianza con-
de la mar. M: al poblé del desert; cor- closa entre Déu i el poblé elegit. M diu:

recció de IB. el pacte; corre cció de LXX. — Els caus

15.—La font i el torrent feres brollar. d'aquesta térra. Els caldeus feren grans
Dues vegades el Senyor féu brollar berganteries a la térra d'Israel, ama-
aigua de les roques del desert: Ex. gant-se en els caus, o indrets obscurs,

XVII, 6; Nm.XX, Eixugares els rius de qué abunden les muntanyes d'aquell

de dolí perenne. AHusió a l'eixugament país.—/ els camps són plens de violencia.

prodigios del Jordá a l'entrada deis jueus M: són plens d'habitacions de violencia;

dins la Terra santa: Jos. III, 14 sq. correcció de IB.
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Iloín ton nom el freturós i el pobre.

Sorgeix, oh Déu, a defensar ta causa,

recorda't deis escarns que cada dia

t'adre^a Tinsensat.

No oblidis pas els crits deis teus contraris

;

el tumult deis qui s'alcen contra Tu

puja tothora.

SALM LXXIV (LXXV)

DÉU, JÜTGE JÜST

^Al mestre de chor. Amb la tonada de «No destrueixis». Salm.

D'Asaf. Can tic.

^Lloanca et dem, oh Déu, lloanca et dem

i prediquem ton nom, narrem tes meravelles.

^ « Quan jo prendré ma avinentesa,

judicaré segons dretura.

* Ni que tremi la térra amb tots els qui Thabiten,

a ses columnes jo he donat fermesa.

2, Dt. IV, 7.-4, IRg. II, 8; Ps. X, 3.

22. — La causa de Déu s'identificava

amb la del seu poblé, per tal com la

victoria deis gentils podia significar la

de Uurs déus falsos contra el Déu veri-

table.

23.—Deis qui s'alcen contra Tu. Igual

identificació que en el verset anterior;

aquest clam impiadós demana venjanga

davant de Déu.
LXXIV. — Déu s'ha fixat un temps

per a venir a judicar els dolents i fer-los

beure la copa deis seus cástigs; el Sal-

mista cantará amb joia la justicia divina.

Sembla compost en temps del piados

rei Ezequias, quan Israel era amena<;at

pels assiris i Déu el desUiurá admi-

rablement. (Is. XXXVII, 33 sq.).

2. — / prediquem ton nom, narrem tes

meravelles. M : ton nom ens és proper (o
propici), narrin tes meravelles; corre cció

de LXX i S.

3-9. — Oracle de Déu, que pot ésser

una resposta a la pregária del chor,

continguda en el versicle 2.

3. — Quan jo prendré ma avinentesa.

Quan vindrá el temps que jo he fixat

per a judicar el món.
4.—Ni que la maldat humana ha-

gués de fer desaparéixer la térra, jo,

que n'he afermat les columnes, tindria

també poder per a conservar-la fins a

haver fet el meu judici.
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1

^ Jo dic ais insolents :
— No prengueu urc !

—
i ais impius : — No alceu el front !

^
^No alceu el vostre front contra l'Altíssim,

no digueu arrogáncies contra Déu.

Car no pas de Llevant ni de Ponent,

ni del desert ni menys de les muntanyes,

*ans qui judica és Déu,

abaixa l'un i enlaira Taltre.

^Car en les mans de Déu un veire hi ha

escumejant de vi, pie de mixtures

;

Taboca ; en xuclaran fins l'escorrim,

en beuran tots els ávols de la térra. »

^^Peró jo sempre més exultaré,

salmejaré al Déu de Jacob;

*4otes les testes deis inics rompré

i la testa del just será exaltada.

5, Ps. V, S.-6, IRg. II, 3; lob XV, 26.-8, Ps. xux, 6; IRg. ii, 7.-9, Ps. x, 6; lob xxi, 20. -11, Ir.

xLviii, 25; I Rg. n, I.

5.— No alceu elfront. En hebreu, el

fronl, símbol de la forga agressiva,

imatge presa del brau.

6. — Contra Déu. Literalment contra

la Roca, metáfora coneguda. En Uoc
de : no digueu arrogáncies contra Déu,
M diu : no parleu amb coll arrogant; cor-

recció de IB, insinuada per LXX i Vg.
7. — No és de cap indret de la térra

que el just pot esperar l'enlairamsnt,

0 l'inic témer la confusió, sino de Déu,
Jutge únic. Per aixó s'esmenten els

quatre punts cardinal s: Llevant, Ponent,
Nord (les muntanyes de Galilea i Siria)

1 Migdia (el desert: Zir, Paran, etc. a

l'Arábia).—El text de M del darrer vers

és obscur : ni del desert muntanyes,
d'on alguns : ni de les muntanyes deser-

tes, o: ni del desert relevado ; correc-

ció de IB. Cal suplir : no ve él judici.

9. — El veire simbolitza els cástigs

divins ; és figurat pie d'un vi escume-
jant, o en fermentad ó, i pie de mixtures,

o sia de drogues; els antics perfumaven
el vi, fent-ne ádhuc filtres benefactors

o malfactors. La copa simbólica de Déu
és un filtre perniciós que els malvats

hauran de beure per forga, puix que és

Déu qui els la presenta. Vegeu Is. LI^

17; Ir. XXV, 15-17. — En lloc de fins,

M diu cert; correcció de IB.

10.—Exultaré. M: anunciaré o pro-

clamaré ; correcció de LXX.
1 1.—Les testes deis inics rompré. Des-

truiré llur forca. El Salmista s'atribueix,

com en altres Salms, una intervenció

personal en l'execució de la sentencia

del Jutge suprem.
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SALM LXXV (LXXVI)

CÁNTIC TRIOMFAL

^ Al mestre de chor. Per a instruments de corda. Saim. D'Asaf.

Cántic.

^ Coneixedor s'ha fet Déu a Judá

gran és son nom a Israel.

*És a Salem son Tabernacle

i rhabitacle seu és a Sion.

^Els llamps de l'arc allí ha romput,

escut i espasa i aparell de guerra.

^Esplendores de llum ets Tu, Potent,

que vas venir deis puigs eterns.

^ Depredáis foren els de cor intrépid,

ja dormen el seu son,

les mans de tots els forts han defallit,

'Al teu amenazar, Déu de Jacob,

els carros i els cavalls restaren értics.

2, Ps. xLvii, 1, 9. - 4, Ps. XLV, 10. - 5, Nah. ii, 13. - 6, Ps. cxx, 3, 4; Ir. li, 39; Nah. iii, 18. -7, Nah. ii, 13.

LXXV. — Salm de triomf, on és can-

tada la deslliuranga del poblé de Déu
davant l'atac d'un enemic formidable;

des de Sion, Déu ha donat el socors

salvador ais humils confiats en EU; per

aixó cal regraciar-lo amb ofrenes. L'o-

casió histórica és, molt probablement,
la victoria miraculosa obtinguda sobre

Sennaquerib (IV Rg. XIX).
2. — A Judá. El regne de Judá, 11a-

vors separat del d'Israel i regit per Eze-

quias.

—

A Israel. No el regne d'Israel,

sino tot el poblé de Déu.
3-

—

Salem. Abreujament de Jeru-

salem.

—

Son Tabernacle. David porta

el Tabernacle, amb l'Arca santa, al

Mont Sion.

4. — Els llamps. Les sagetes que sur-

ten de l'arc com a centelles.

5.
— Deis puigs eterns. Déu és figu-

rat com venint de les muntanyes. Se-

gons d'altres, els turons de Jerusalem,
on fou repartit el botí deixat per l'e-

nemic. M diu: deis puigs de la depre-

dado ; correcció de IB, fundada en
LXX.

6. — El seu son. La mort.—L« mans
de tots els forts han defallit. Literalment:

cap deis valents no s ha trohat la má.
7. — Els carros. Era l'arma més ter-

rible en els combats d'aquell temps; en
aquest combat, Déu els toma immó-
bils.
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^Tu ets terrible, Tu; ¿qui pot tenir-se

davant teu a la for^a de ta cólera?

^Del cel estant sentencia has fet sentir:

la térra s'ha espantat i ha quedat erta,

^^llavors que Déu s'ha alcat per al judici,

per salvar tots els misers de la térra.

^^Car la furor d'Edom et dará gloria,

els residus d'Emat et faran festa.

^^Feu vots al Senyor Déu i executeu-los

;

tots els qui són al seu entorn

portin ofrenes al Terrible,

al qui talla Talé deis poderosos,

al qui és tremend pels princeps de la térra.

SALM LXXVl (LXXVII)

RECORDANgA DELS ANTICS FAVORS

DE DÉU EN LA MISERIA PRESENT

^Al mestre de chor. Segons Iditun. D'Asaf. Salm.

^Puja ma veu a Déu i clamo,

puja ma veu a Déu perqué Ell m'escolti.

8, Ps. cxxix, 3¡ Apc. VI, 17. - 11, Ex. ix, i6\ Ps. lxiv, 8. - 12, Ps. xlix, 14; Ps. lxvii, 30.

8.

—

A la forfa. M: a VhorcL; corree- nada peí paraHelisme. Edom i Emat,
ció de IB. regions situades al Migdia i al Nord de

II. —La furor d'Edom et dará gloria. la Terra santa, són invitades a reconéi-

En lloc de d'Edom, M diu: de Vhome; xer Jahvé.
correcció de IB. La furia deis assiris 12. — Tots els qui són al seu entorn.

torna en gloria de Déu, a la vista de Els pobles gentils termenejants amb
Wur áQSÍQta.— Els residus d'Emat etfaran Judá són invitats, després de l'escar-

festa. Els sobrevivents d'Emat etfesti- ment deis assiris, a retre cuite al Déu
varan. M presenta un text molt obs- veritable.

cur, interpretatdiversament: Tu etcinys LXXVI. — El poblé de Déu está afli-

de les furors sobrevivents; Tu reprimirás git per una gran calamitat que n'ame-
la resta de les ires, etc.; correcció de naca l'existéncia; el Salmista, esgotat

IB, criticament ben fundada i recoma- per la pena i Tinsomni, arriba quasi a
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^Al jorn del meu destret cerco el Senyor,

de nit s'estén la meva má i no es cansa,

ránima meva tot conhort refusa.

*Em recordó de Déu i sóc gement,

medito, i en Uangueix mon esperit.

^Tu retens d'aclucar-se mes parpelles

;

estic tot contorbat, no puc parlar.

^Consiro sobre els jorns de l'antigor,

els anys antics recordó.

' Jo medito de nit dintre mon cor,

consiro i la meva ánima escorcolla

:

®«¿És que el Senyor rebutjará per sempre

i ja mai més no es mostrará propici?

^¿Per mai més sa clemencia és esgotada,

la seva prometenca s'ha anuliat

per generes i generes?

^^¿Ha desaprés de compadir-se Déu

o ha reclós sa clemencia dins la cólera ?

»

I dic : « Aquesta és ma sofren^a,

que s'ha mudat la destra de l'Altíssim. »

^^Jo tinc presents les gestes del Senyor,

sí, record sos miracles d'altre temps.

3, Ps. Lxxxv, 7; Gn. XXXVII, 3 J. - 4, Ps. cxli,,9. - 6, Dt. xxxii, 7; Ps. xuii, 2; Ps. cxlii, J.
- 7, lob xxxv, 10;

Ps. IV, 4; Ps, XV, 7. - 8, Ps. Lxxiii, i; Ps. lxxxiv, 2. - 9, Rom. ix, 6. - 10, Is. xlix, 15. - 11, Ps. xxx, 23;
Ir. X, 19. - 12, Ps. cxui, s.

desesperar de l'ajut de Déu, pero aviat

reprén confianca, recordant els antics

prodigis de Déu peí seu poblé i espe-

rant que els voldrá repetir. L'época de

la seva composició és molt incerta; en
Topinió d'alguns, podría ésser la de la

ruina del regne cismátic de les deu tri-

bus (721 a. C); d'altres creuen que
pertanv al temps de l'exili babilónic.

3. — De nit s'estén la meva má. Acti-

tud en qué pregaven els jueus.

—

I no es

cansa. La seva pregarla era continua.

4. — Em recordó de Déu i sóc gement.
Comparant la bondat de Déu envers el

seu poblé amb l'abandó en qué sembla
tenir-lo ara.

5. — Déu, amb aquest abandó, no li

dsixa aclucar les parpelles en tota la nit.

6-7. — Consiro sobre els jorns de Van-

ti^or, els anys antics recordó. M: Con-
siro sobre els jorns antics, sobre els anys

antics, (7) recordó els meus cántics; cor-

reccions de LXX, T i S.

7. — La meva ánima escorcolla. Cer-

cant pensaments consoladors, o l'expli-

cació de la conducta actual de Déu.
11. — S'ha mudat... la destra de l'Al-

tissim. Abans favorable al seu poblé,

ara adversa.

12. — ]o tinc presents. M: faré recor-

dar o celebrar; correcció de diverses

versions antigües.
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Totes les teves obres jo medito,

tes sobiranes gestes reflexiono.

Santa és, Senyor, ta via.

¿Quin és el déu gran com el nostre Déu?

^^Tu ets un Déu que acompleixes meravelles,

que has mostrat entre els pobles ta puixanca.

^^Tu amb ton brac redimires el teu poblé,

de Jacob la filiada i de Josep.

^^Les aigües et veieren, oh Senyor,

les aigües et veieren i tremiren

i en foren somogudes les onades.

^^Les boires es vessaren en aiguats,

donaren llur retruny les nuvolades

i fins brunziren tes sagetes.

^^El teu tro ressoná- en la torbonada,

els llamps illuminaren Tunivers,

en trontoUá i se n'estremí la térra.

^°Per dins el mar es feia ton camí,

enmig de les grans aigües ta sendera,

14, Ps. Lxxii, 17; Ex. sv, II. - 16, Ex. VI, 6; Ps. lxxx, 6. - 17, Ex. xiY, 21; Ps.cxrn, 3; Hab. m, 10.

-

18, Ps. Lxvit, j4¡ Hab. m, 1 1. - 19, Ps. ciii, 7; Ps, xcvi, 4. - 20, Hab. ni, 15.

13. — Medito. El verb hebreu signi-

fica un mormol en veu baixa, com una
meditació parlada. Aquest verset i l'an-

terior anuncien les recordances que fará

tot seguit de les gestes de Déu a favor
del seu poblé.

14. — Com el nostre Déu. M: com
Déu; correcció de LXX i S.

15. — Has mostrat entre els pobles ta

puixanga. Els pobles gentils s'havien

vist sovint obligats a reconéixer el gran
poder del Déu d'Israel, sobretot en la

Iliberació del jou egipci.

16. — Aynh ton braf. M: amh el braf;

correcció de LXX i S. —De Jacob la

filiada i de Josep. Tots els israelites

eren filis de Jacob i no tots de Josep,
pare d'una tribu. Els filis de Jacob
eren nats a la térra de Canaan i emi-
grats a l'Egipte; els de Josep eren nats

a l'Egipte mateix. Si Josep és ací es-

mentat especialment com a pare de

tots, és per la seva intervenció decisiva

en l'alliberació que salva tot el poblé.

17-21. — Descripció poética del pas-

satge per la Mar Roja, escoUit com a

tipie entre els grans favors de Déu al

seu poblé. Vegeu el cántic de Moisés:

Ex. XV.
18. — Com en la major part de les

teofanies descrites enl'A. T., l'aparició

de Déu és acompanyada d'una forta

tempesta. Vegeu Ps. XVII, 11-16.

—

Donaren llur retruny les nuvolades. El

tro.

—

Tes sagetes. Els llamps.

19. — La torbonada sembla indicar

un cicló en el qual espeteguin els trons.

20. — Déu obrí, passant-hi, un camí
dins la mar, perqué s'escapessin els

israelites.— Tes petjades no s hi conegue-
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i tes petjades no s'hi conegueren.

Com un ramat guiares el teu poblé,

per la má de Moisés i d'Aaron.

SALM LXXVII (LXXVIII)

ALLigONAMENTS DE LA HISTÓRIA d'IsRAEL

^Maskil. D'Asaf.

Escolta, oh poblé meu, el meu ensenyament,

pareu la vostra orella ais mots que diu ma boca.

^Jo ma boca obriré per dir proverbis,

proclamaré els arcans de les edats antigües.

^Les coses »que sentírem, les coses que sabérem

i que ens contaren nostres pares

^no les tindrem ocultes a llurs filis,

les narrarem a la futura genera

:

21, Ex, XIV, 19; Ps. Lxxvu, S3; Is. Lxiu, II, 12. - 2, Ps. xLviu, s; Pr- », 6. - 3, P$. xliii, a. -4, Dt,

IV, 9; Ex, xii, 26.

ren. Després del passatge miraculós,

la mar tomá al seu estat normal, i les

petjades del poblé de Déu en el seu

fons restaren completament esborra-

des. D'altres interpreten: l'agitació de

la mar denotava ben bé que Tu hi pas-

saves, pero ningú no et veia passar ni

distingia cap petjada teva.

21. — Com un ramat. Déu, pastor.

El Salra acaba sobtadament en un

q jadre de confianza, contrastant amb
el comengament.
LXXVII. — Amb un fi didáctic, el

Salmista recorda els fets principáis de

\i historia del poblé elegit des de la

sortida de l'Egipte fins a l'establiment

del regnat de David sobre tota la nació;

aquesta tasca instructiva, que han fet

sempre els israelites de pares a filis, té

per objecte mostrar el contrast entre

l'exquisita bondat de Déu i la ingratitud

del poblé i exhortar les generacions fu-

tures a ésser més fidels que les passa-

des. Pero la cleméncia de Déu acaba

sempre imposant-se a la seva justicia.

Al final recalca especialment la supér-

bia de la tribu d'Efraim, la seva pos-

tergació i l'elecció de David, ^o que
sembla indicar que el Salm fou escrit

per afermar la corona d'aquest rei, que,

per tant, Asaf, el seu autor, és el ma-
teix levita contemporani seu de qui

hem parlat en la nota general al Salm
XLIX, i que el present Salm fou escrit

durant el regnat de David, probable-

ment poc després del trasllat de l'Arca

de Silo a Sion.

2. — Proverbis. El mot original sig-

nifica, en general, paráboles. Aquest
vers fou aplicat a N. S. Jesucrit per

SantMateu: Xllí, 34-35.

3-4. — Les fonts d'informació del

Salmista són les de la tradició vivent

ininterrompuda. En els pobles antics,

sobretot en l'hebreu, aquesta tradició

oral tenia una gran importáncia.

I4-AMTIC TESTAÜBMT VII
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•

les lloances de Déu i sa puixan^a

i les per Ell obrades meravelles.

^Ell estábil una regla per Jacob,

Ell una Ilei posa per Israel

:

que del precepte fet ais nostres pares

en féssim sabedora llur filiada,

^per tal que les sabés la genera següent,

filis naixedors, que s'alcin i a llur filiada ho contin,

^ a fi que aquests en Déu posessin l'esperan^a

i les obres de Déu mai no oblidessin,

ans observessin sos comandaments

no esdevinguin com els pares llurs,

una nissaga indócil i rebel,

una generació de cor errivol

i d'esperit jamai fidel a Déu.

^EIs arquers ben armats, filis d'Efra'ím,

es giraren al jorn de la batalla.

^^Ualianca de Déu no van guardar

i es negaren a anar segons sa Ilei,

oblidaren ses gestes

i les grans meravelles que els féu veure.

Davant els pares llurs Ell féu miracles

a la térra d'Egipte, al camp de Tanis

:

partí la mar i els féu passar

5, Ps. Lxxx, 6. - 6, Ps. ci, 19.-8, Dt. XXI, 18, 20; Ir. V, 23. -12, Ex. vu-xn; Nm. xui, 22. - 13, Ex. xiv,

21; Ex. XV, 8.

5. — Aquesta tradició oral havia es- ren mantenir el poblé en la temor de

tat manada per Déu en una Ilei espe- Déu, ans imitaren els antics israelites,

cial. Vegeu Ex. XIII, 8, 14;' Dt. IV, 9, apostatant del Déu veritable, i per aixó

23; VI, 6 sq. DéudisposáqueDavidtraslladésl'Arcai
6-8. — És expressada la finalitat ins- la capitalitat al Mont Sion i a Jerusalem.

tructiva (v. 6) i la moral (vv. 7 i 8), 12-16. - Miracles obrats per Déu a la

9-10. — No sembla tractar-se d'un Mar Roja i al desert.

fet d'armes, sino d'una imatge, presa 12.

—

Al camp deTanis. Antigaciutat

de la guerra, de la infidelitat d'Efraím, del baix Egipte, residencia deis Faraons
tribu molt nombrosa i forta. Havent en aquella época, on Moisés i Aaron
d'antuvi el Senyor elegit Silo (tribu feren molts de llurs miracles per obtenir

d'Efraím) per a estatge de l'Arca, go la Uibertat deis hebreus (Ex. V, i sq.).

que comportava la capitalitat, no sabe- 13. — Pas de la Mar Roja: Ex. IV, 8.
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i com rescloses contingué les aigües

;

^^amb un núvol, de dia, els conduí

i amb resplendor de foc la nit entera.

^^Ell esberlá les roques al desert

i els abeurá amb gran copia com d'onades

^^i féu brollar deus d'aigua de la penya

i com a rius en féu baixar les aigües

.

^'I tanmateix seguiren ofenent-lo,

rebeliant-se al desert contra TAltíssim,

^^i dintre de Uur cor temptaren Déu,

demanant aliments a llur pruíja,

^^i contra Déu parlaren; ells digueren:

« ¿ Podrá Déu parar taula en el desert ?

Prou percudí la roca, i brolla Taigua

i torrents n'adollaren

;

¿podrá també tal volta donar pa

0 proveir de carn el poblé seu ? »

2^ Per tal, oint-ho, s'irritá el Senyor,

iom foc es va abrandar contra Jacob

1 la ira bullí contra Israel,

^^per tal com ells no varen creure en Déu,

ni confiaren en el seu auxili.

^^Llavors, de dalt, féu manament ais núvols

i obrí del cel les portes,

^*i féu ploure sobre ells manná per menjá

i els doná pa del cel.

M, Ex. xiii, 21. - 15, Ex. xvii, 6; Nm. xx, 8, 10, 11. - 17, Ps. xciv, 8-10; Hbr. 111, 16. - 18, Ex. xvi, 2 sq.

20, Ex. xvii, 6; Nra. xx, 1 1 . - 21, Nm. xi, ».-24, Ex. xvi, 4; Ps. civ, 11.

14. — Vegeu Ex. XIII, 21 i XIV, 24. en la confianza en Déu, els doná ocasió

15.— El miracle contat en Ex. XVII, per a dubtar de si Déu els podría també
1-7 i en Nm. XX, 2 sq. — I els abeurá. fornir d'aliments sólids.

M: abeurá; correcció de LXX. 21. — Un foc es va abrandar. Vegeu
17-20. — Ingratitud del poblé en el relatat aquest cástig en Nm. XI, 1-3.

—

desert. La ira bullí. M sembla dir pujá, i així

20. — Qiiant a les queixes del poblé ho han interpretat en general les traduc-

contra Déu, vegeu Ex. XVI, 3; Nm. cions; el paraUelisme recomana aquesta
XI, 4 sq. El miracle de fer brollar ai- versió de IB, fundada en la significació

gua de la penya, en lloc d'afermar-los de l'arrel del verb en Uengua árab.
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^^L'home menjá del pa deis poderosos,

vianda els enviá per sadollar-se.

^^I féu bufar en el cel vent de Llevant,

amb sa forga mena vent del Migdia

^^i féu ploure sobre ells carn com a pols

i com sorra del mar ocells alats

;

^^i caigueren damunt Uur campament

i a totes les engires de Uurs tendes.

^^I van menjar i es van ben saciar

i els acompli llur cobejan^a.

^^No havien llur pruíja satisfet,

encar tenien llur menjar a la boca,

^^que la ira de Déu puja contra ells

i féu estrall en el més ferms d'entre ells

i els elets d'Israel prostrá per térra.

^^I amb tot aixó tornaren a pecar

i no cregueren en els seus prodigis,

^^i dissipá llurs dies com un buf,

llurs anys amb mort cuitivola.

^*Quan els feia morir, ells el cercaven

i es convertien i seguien Déu

;

recordaven que Déu era llur roca

25, Ps. cu, 20.-26, Nm. xi, 51. -28, Ex. xvi, i J.-29, Nm. xi, 4, ;4.-31, Ps. xxi, 3o.-32,Nm. xiv, xvi,xyii.-

33, Nm. xiv, 29, 35; Ps. xxxvm, 6. - 34, Os. v, 1$.- 35, Dt. xxxn, 4; Ps. lxxui, 2; Ex. xv, 13.

25. — Pa deis poderosos. Vg: pa deis 30. — Vegeu aquest detall historie en
ángels, molt própiament, car ells són Nm. XI, 33.
els poderosos per ministeri deis quals 31. — La ira de Déu puja contra ells.

aquell pa fou portat i distribuit. L'Es- Fou una pasta qae féu moltes victimes,

glésia n'ha fet el símbol de l'Eucaristia Vegeu Nm. XI, 33. — Els elets d'Israel.

(Jo. VI, 30, sq.). Traducció literal; d'altres tradueixen,

26-28. — La pluja de les guatlles: sQgons é\. stnút: els joves d'Israel.

Nm. XI, 33. Aquests ocells aprofiten 32. — Tornaren a pecar. Probable
per a emigrar un vent fort, que en allusió a la revolta que esclatá al retorn

aquella ocasió les dugué per for^a i les deis exploradors enviats alaTerrapro-
rebaté per térra. mesa (Nm. XIII, 25 sq.).

28. — I caigueren. M: i els féu caure; — Amb mort cultivóla. Déu va
correcció de LXX, S, Hi. fer morir tots els qui tenien més de vint

29.—/ es van ben saciar. Fins a enfi- anys (Nm. XIV, 20 sq.).

tar-se'n, com es Uegeix en Nm. XI, 34.-Elscástigs de Déu tenien un efecte

1 8-20. més saludable que els seus grans favors

.
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i Déu, rAltíssim, llur Uibertador.

^^Peró ells Tenganvaven amb llur boca

i li mentien amb llur llengua.

'^Mes llur cor no era pas fixat en EU

i fidels al seu pacte no restaven.

Pero Ell fou misericordiós

i els perdona el pecat i no els occí

i contingué sovint la seva cólera

i no excita tota la seva ira,

^^car tenia present que ells eren carn,

una aleñada que se'n va i no torna.

*° Quants cops se li alcuraren al desert,

el contristaren en la solitud

!

Tornaren de bell nou a temptar Déu

i a encolerir el Sant d'Israel.

*^No es recordaren de la seva má,

del jorn que els deslliurá de l'opressor,

*^quan acompli a l'Egipte els seus senyals

i els seus miracles en el camp de Tanis.

Car Ell va trasmudar llurs rius en sang^

i els rierols, per tal que no beguessin;

^^távecs els trameté que els devoraren,

granotes que els perderen,

*^i va Iliurar a la cuca llur collita

i el fruit de llur treball a la llagosta,

*M percudí llur vinya amb calabruix

36, Is, XXIX, 13; Mt. XV, 8. - 38, Ex. xxxiv, 6; Nm. xir, 20. - 39, Ps. cu, 14. 16; Gn. vi, 3; lo. 111, 6.
'

49, Eph. IV, 30.-43, supra, la.- 43-51, Ps. cv, 27-36.-44, Ex. vn, 17. -45, Ex. vni, 21-24;
Ex. VIII, 2-14. - 46, Ex. X, I2-IJ.-47, Ex. ix, 23-2;.

38-39. — La justicia de Déu és con- 45. — Távecs. És el quart flagell:

tinguda per la seva misericordia, que Ex. VIII, 2032. — Granotes. La petita

es fa carree de la fragilitat de l'home. granota egipcia; és el segon flagell:

43. — Els seus miracles en el camp de Ex. VIII, 1-14.

Tanis. Nova aHusió general ais deu fla- 46. — Vuité flagell: la llagosta: Ex.
gells de l'Egipte. Vegeu la nota al V. 12. X, 1-20.

44. — El primer flagell: la conversió 47. — Seté flagell: la calamarsa: Ex.
ensangdelNilambtots elsseusafluents IX, 13-35.

—

Llurs sicomors. El «ficus

i canals (Ex. VII, 14-26). sycomorus», molt abundant a TEgipte.
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i llurs sicómors amb el gebre,

*^ abandona llur bestiar a la pedra

i llurs ramades ais Uampecs.

els engegá l'ardor del seu enuig,

l'arborament, la cólera i Tangoixa,

estol de missatgers de malauranca.

Obrí un camí a la seva ira,

no salva de la mort la vida llur

i va Iliurar llur bestiar a la pesta.

Colpi tot primogénit de TEgipte,

les primicies de llur virilitat

ais pavellons de Cam.

^^I en féu sortir son poblé com ovelles

i el mena peí desert com un ramat

^^i els guia ben segur, i no temeren,

mentre la mar llurs enemics cobria.

^^I els conduí vers sa contrada santa,

a la muntanya que guanyá sa destra.

^•^I davant d'ells expulsa pobles

i a sorts va repartir-los en herencia

i féu en llurs estatges habitar

les tribus d'Israel.

48, Ex. IX, 23-2^. - 51, Ex. xu, 2q; Ps. cv, 2?. - 52,

Is. XI, 9.-55, los. xxui, 4; Ps. civ, II.

49. — Resum de tots els flagells.

—

Estols de missatgers de malauranga. Els

ángels executors deis cástigs de Déu, o

bé una personificació de les tribulacions.

50. — Cinqué flagell: la pesta deis

animáis: Ex, IX, 1-7.

51. — Desé flagell: la mort deis pri-

mogénits deis egipcis: Ex. XI, i-io. —
Les primicies de llur virilitat. Els filis

que engendraren en llur jovenesa. —
Ais pavellons de Cam. Designació poé-

tico-genealógica de l'Egipte, poblé fun-

dat per Misraím, fiU de Cam (Gn. X, 6).

52-53. — Sortida de l'Egipte i engo-
liment deis egipcis per la Mar Roja.

Ps. Lxxvi, 21. - 53, Ex. xiv, 27, 28. - 54, Ex. xv, 17;

54-58. — InstaHació deis hebreus a

la Terra promesa.

54.

—

La muntanya. Sion, que per

bé que fou conquerida més tard, repre-

senta en la perspectiva histórica tota la

Terra Santa.— Que guanyá sa destra.

Déu fou el veritable conqueridor de la

Terra de Canaan.
<)'). — Expulsa pobles. Els cananeus,

que habitaven el país.— la sorts va re-

partir-los en herencia. Repartir els pobles

és dit per repartir llur térra. AHusió a

aquell repartiment, fet per tribus i fa-

mílies.



ELS SALMS-LXXVII, 56-64

Pero amb provees templaren Déu rAltíssim

i els seus preceptes no guardaren.

^"^ S'apartaren, traíren com llurs pares,

es varen torcer com un are que falla.

^^L'encoleriren amb llurs alts paratges

i amb les ídoles llurs l'engelosiren.

^^Déu hagué esment d'aixó i s'enfelloní

i va avorrir Israel molt asprament

i Testatge de Silo abandona,

la tenda on entre els homes habitava

^4 Iliurá al captivcri sa puixanca

i en mans de l'enemic la seva gloria.

^"^I va Iliurar a l'espasa el poblé seu

i s'irritá contra la seva herencia

;

^^el seu jovent va devorar la flama,

ses verges no sentiren cants de noces,

^*sos sacerdots caigueren a l'espasa

i no feren llurs vidues complantes.

57, Os. vil, i6.-58, Lv. XXVI, 30; III Rg. xi, 7. -60, I Rg. iv, 11; Ir. vii, 12-14; los. xviii, 1.-6I, Ps. civ, 4;
Ps. cxxxi, 8. - 62, I Rg. IV, 10. - 63, ir. vii, 34. - 64, I Rg. iv, 1 1; lob xxvii, 15.

57.—Com un are que falla. Com un
are que, o per mal conformat, o per un

fals moviment, tira la sageta fora de

fitó, o contra el mateix arquer. Imatge

ben expressiva de l'apostasia del ver

Déu, en qué recaigueren.

58. — InstaUats a la Terra promesa
i barrejats amb els cananeus que hi res-

taren, els hebreus els imitaren en la

forma de retre cuite a Déu : bastiren

com ells santuaris ais cims deis turons,

ais «alts llocs» que tan sovint esmenta
la Biblia, on posaven un mobiliari igual

al deis gentils, majorment imatges, seve-

rament prohibides per la Ilei de Moisés.
60.

—

Üestatge de Silo. A la muntanya
d'Efraim, primera ciutat santa deis is-

raelites durant tot el període deis Jutges

i el regnat de Saül. Poc després de la

conquesta, hi bastiren un santuari on
posaren l'Arca ; fou rebutjat per Déu
quan l'Arca en fou treta i caigué en
poder deis filisteus (I Sm. IV, 3-1 1), o

més probablement quan elegí el Mont
Sion com a estatge definitiu de l'Arca.

6 r
.—AHusió a la derrota infligida ais

israelites pels filisteus, que s'endugue-
ren en captiveri l'Arca, anomenada ací

la puixanfa i la gloria d'Israel. Vegeu
I Sm. IV, 5 sq.

63. — La flama. De la ira de Déu, o
més probablement el foc de la guerra.

—

Ses verges no sentiren cants de noces. Els

joves essent morts a la guerra, les don-
zelles no es pogueren maridar, una de
les grans malaurances d'aleshores. Vg
i altres versions diuen : Ses verges no
esclataren en plors, aHusió al costum
oriental de les dones planyívoles en els

enterraments.

64.—Sos sacerdots. Entre ells, Ofni i

Finees, filis del gran sacerdot Heli (I

Sm. IV, 17). El vers següent {i noferen)
queda explicat en la segona interpreta-

ció del versicle anterior, que guardarla
amb aquest un paraHelisme perfecte.
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^^I es deixondí el Senyor com un dorment,

com un guerrer ven^ut peí vi

;

^^colpí els seus enemics a la natgera,

un oprobi perpetu els infligí,

rebutjá la tenda de Josep,

i desnoná la tribu d'Efra'ím,

ans elegí la tribu de Judá,

el Mont Sion que ell estimava.

^^I bastí com el cel son Santuari

i com la térra que ha fundat per sempre.

'^I Ell elegí David, el seu servent,

i el prengué deis corráis de les ovelles,

el crida de darrera les que alleten,

el prengué per Jacob, son poblé, a péixer

i Israel, la seva herencia,

^^i amb dretura de cor ell els va péixer

i amb el seny de ses mans els conduí.

65, Is. xLu, IJ.-66, I Rg. V, 6, 12; I Rg. vi, 4.-68, Ps. lxxxvi, 2. - 70, I Rg. xvi, 11, 12. - 71, II Rg.
V, 2. - 72 , m Rg. IX, 4.

65. — Com un guerrer vengut peí vi.

Imatge atrevida, pero molt bella, de

l'embranzida amb qué s'al(;á Déu a de-

fensar el seu poblé ; una altra interpre-

tació diu : com un heroi que crida excitat

peí vi, o sia un guerrer que, en desper-

tar-se, s'estimula el coratge bevent vi

fort.

66. — Colpi els seus enemics a la nat-

gera. Probable allusió a la malaltia

vergonyosa amb qué Déu colpi els filis-

teus, quan s'apoderaren de l'Arca (I

Sm. V, 6). — Un oprobi perpetu. La
caiguda d'aquest poblé, després de
les derrotes que li infligiren Samuel,
Saül i David, fou, en efecte, defini-

tiva.

67. — La tenda de Josep... la tribu

d'Efraim. El tabernacle de Silo, bastit

dins el territori de la tribu d'Efraim,
sortida de Josep . En ésser rescatada deis

filisteus, l'Arca ja no torná mai més a

Silo, i no gaire després fou insrallada

per sempre a Jerusaíem. Vegeu I Sm.
VI; II Sm. VI.

68.—Ans elegí la tribu de Judá. Com-
plint una antigaprometenga: Gn. XLIX,
8-12.

69.—Imatges representativas de l'ex-

celléncia i la durabilitat del nou San-
tuari.

—

Com el cel. M: com lloc altissim;

correcció de IB.

70. — Elegi David. El rei gloriós, a

honor del qual sembla adregat aquest

Salm. — Deis corráis de les ovelles. És
sabut que, en la seva infáncia, David
fou pastor; de les cledes passá ais palaus

reials per elecció de Déu. Vegeu I Sm.
XVI, 11-12; II Sm. VII, 8.

71. — Per Jacob, son poblé, a péixer.

De pastor de ramats a pastor d'un poblé.

Aquesta figura del governant com un
pastor, essencialment bíblica, es per-

pertuará en el Cristianisme.
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SALM LXXVIII (LXXIX)

Jerüsalem devastada

^ Salm. D'Asaf

.

Oh Déu, que les nacions entraren en ta heréncia,

el teu sant Temple poliuiren,

Jerüsalem deixaren en ruines !

^ Els cadávers han dat deis teus servents

per pastura ais ocells de Tairecel,

les carns deis teus devots a les bésties feréstegues.

^ Han escampat llur sang talment com aigua

a les engires de Jerüsalem

i no hi hagué ningú per enterrar-los.

*Ens hem tornat Tafront pels veins nostres,

l'escarnot i la burla deis qui ens volten.

^¿Fins quan, Senyor? ¿T'enutjarás per sempre?

¿S'encendrá com un foc ta gelosia?

^Vessa la teva cólera

damunt de les nacions que no et coneixen,

damunt deis regnes que ton nom no invoquen,

1, Thren. i, 10; Ps. lxxiii, 2; Ps. lxxiii, 6; IV Rg. xxv, 9, 10. - 2, Dt. xxviu, 26; Ir. xv, 3. - 3, Ir. xiv, 16.

4, Ps. xuii, 14. - 5, Soph. 1, 18. - 6, Ir. x, 25.

LXXVIII.—Un poblé idólatra ha pres el summum déla barbarie o un cástig

i saquejat Jerüsalem, ha profanat el terrible
;
aquest cástig els havia estat

Temple, ha occit nombrosos israelites imposat per Moisés, si deixaven el cuite

i ultratja els sobrevivents. El Salmista del Déu veritable (Dt. XXVIII, 26).

reconeix que el poblé hebreu tenia me- 4. — D¿ls qui ens volten. Els petits

rescut aquest cástig, pero tanmateix pobles termeners d'Israel : Moab, Am-
adre^a a Déu la pregária demanant mi- mon i Edom, sempre plens d'animad-
sericórdia per a ell i vindicta contra els versió contra el poblé de Déu
seus enemics. L'autor és descendent 6-7. — El Salmista demana que Déu
del famós levita Asaf. L'época és segu- giri la seva ira contra els pobles que no
rament la de la presa de Jerüsalem pels el coneixen ni l'invoquen, en compte
caldeus (a. 587 a. C.)- de fer estralls a Israel, el seu poblé.

2.—Deixar els cadávers insepults era
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^ per tal com ells han devorat Jacob

i han devastat el seu estatge.

^ No ens recordis les culpes deis passats,

surti'ns prest a l'encontre ta clemencia,

perqué som miserables en extrem.

^Déu de nostra salut, dóna'ns socors

en gracia del teu nom tan gloriós

;

deslliura'ns i perdona'ns els pecats,

a causa del teu nom.

^^¿Per qué han de dir els gentils : « ¿On és llur Déu? »

Ais nostres ulls, enmig deis pobles,

palesi's la venjanca de la sang

deis teus servents vessada.

^^El gemec deis captius vingui a ta fa^;

per la puixanca del teu brag deslliura

els votats a la mort.

^^I fes recaure set vegades tant

dins la sina deis nostres termeners

l'afront, Senyor, amb qué t'han ultratjat.

^^I nosaltres, ton poblé, ramat de ta pastura,

celebrarem-te eternament

i d'edat en edat narrarem tes lloances.

8, Is. Lxiv, 9.-9, Ps. XXIV, 11; Ir. XIV, 7, 21. -10, Ps.xu, 11; Ps. xciii, i.-ll, Ps. ci, 2I.-12, Is.

Lxv, 6, 7; Le. Ti, 38; Gn. iv, 15, 24.- 13, Ps. Lxxm, i.

8.— Reconeixement de la culpa d'Is-

rael.

10.—¿On és llur Déu ? L'honor ma-
teix de Déu está compromés en aquest
desastre, car els gentils poden pensar
que Déu és impotent per a salvar-los.

Vegeu Ex. XXXII, i2;Nm.XIV, 13-17;
Dt. IX, 28. De fet, segons les idees de
l'antiguitat, vencer un poblé equivalía a

venceréis seus déus. Vegeu Is. XXXVI,
18-20; XXXVII, 10-12.

1 1 .
—El gemec deis captius. Els nom-

brosos israelites que havien estat duts

en captiveri pels caldeus.— Els votats a

la mort. Adhuc els sobrevivents son
destinats a morir ben prest, si no arriba

aviat el socors de Déu.
12.

—

Set vegades tant. Set era el nom-
bre de la perfecció

;
l'expressió signi-

fica, dones, sobreabundantment. —Dins
la sina. La gran butxaca que formaven
sobre el pit els plecs del vestit cenyit

per la cintura, deixant-ne una gran part

damunt, on els orientáis ho portaven tot.
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SALM LXXIX (LXXX)

La vinya de Déu devastada

^Al mestre de chor. Amb la tonada del «Lliri de la Llei».

D'Asaf. Salm.

^Tu que pastures Israel, escolta,

Tu que menes Josep com un ramat

;

resplendeix, Tu que seus sobre querubs,

^al davant d'Efraim, Benjamí, Manassés,

desperta ton poder i vina a salvar-nos.

^Oh Déu, refés-nos,

ton rostre fes brillar i serem salvats.

'^¿Fins quan, Déu deis exércits,

t'arborarás quan el teu poblé et prega?

2, Ps. Lxxvi, 21; Ps. LXXX, 6; Ex. XXV, 22; I Rg. IV, 4. - 3, Nm. ii, 18-23. - 4, Ps. ux, 3. - 5, Ps. Lvin, 5.

LXXIX.—Elegía escrita en moments
de grans calamitats per al poblé de Déu,
en perill de desaparéixer. Israel és re-

presentat com un cep que Déu havia

transplantat de l'Egipte a la Terra de

promissió i s'havia estés per ampies con-

trades meravellosament; ara les tan-

ques de la vinya que n'havia eixit han
estat enderrocades, i tota ella devastada

per bésties feres; el Salmista en demana
a Déu la restauració i la venjanga con-

tra els seus devastadors. L'autor és un
descendent d'Asaf; l'ocasió histórica

sembla ésser la de les incursions assí-

ries sobre el regne cismátic de les deu
tribus del Nord, que no trigá a sucum-
bir (II Rg. XV, 19-20, 29).

2. — Israel i Josep representen tot el

conjunt del poblé elegit.

3 . — Efraim i Manassés son dues tri-

bus pertanyents al regne cismátic, qo
que fa pensar que el Salm, o fou com-
post en aquell regne, o fou escrit pen-
sant en ell. La de Benjamí, unida sem-
pre amb aquelles dues des del desert

(Nm. II, 18-2^), pertanyia en conjunt

al regne de Judá, pero alguns distríctes

seus foren anexats al d'Israel. Totes
tres són descendents de Raquel.

4. —Tornada que es repeteix, un xic

allargada, ais versets 8 i 20.

S- — Déu deis exércits. Invocacíó
propia en una sítuació en qué Israel te-

nia necessítatd'un auxili béUic. M: Déu,
Déu deis exércits; correcció de IB; igual

correcció en els versets 8, 15 i 20.

—

Quan el teu poblé prega. El refús conti-

nu deis precs d'Israel feía pensar que,

en lloc d'amansír la cólera de Déu, en-

cara la inflamaven.
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^ Tu rhas nodrit amb pa de llágrimes,

l'has abeurat amb abundor de plors.

^ Ens has posat a ésser

la poma de discórdia deis veins,

i els nostres enemics ens esc'arneixen.

^Oh Déu de les legions, refés-nos,

ton rostre ics brillar i serem salvats.

^ Vas arrencar un cep de TEgipte,

foragitares pobles i el plantares.

^°E1 sol li preparares al davant

i posa arrels i va emplenar la térra.

Els puigs foren coberts de la seva ombra,

deis seus sarments els cedres divináis.

Estengué fins al mar les seves branques

i fins al riu els seus plan^ons.

^^¿Per qué has enderrocat les seves tanques,

perqué hi veremin tots els vianants

^*i el senglar de les selves el devasti

i la bestia feréstega hi pasturi ?

^^Déu deis exércits, torna,

esguarda des del cel,

mira aquest cep i pren-ne cura,

6, Ps. xLi, 4. - 7, Ps. xuii, 14. - 9, Is. V, 1-7; Ps. xlui, 3. - 12, Ps. ucxi, 8. - 13, Is. v, 5; Ps. lxxxvui, 41, 42

6. — Pa de llágrimes. No pa mullat 11. — Els puigs. Les muntanyes de

de llágrimes, sinó llágrimes en lloc de Judá, frontera meridional.

—

Els cedres

pa.

—

Lhas abeurat amb abundor de plors. divináis. Els cedres altíssims de les ca-

L'original esmenta una mesura de li- renes del Liban, frontera septentrional,

quids equivalent a 13 litres, ben gran Els ceps s'enfilaven psls cedres fins a

per a mesurar llágrimes. Uur cim.

7. — Els pobles veins es disputaven 12. — Fins al mar. La Mediterránia,

ells amb ells la possessió i explotado a ponent.

—

Fins al riu. L'Eufrates, a

d'Israel. — £"n5 escarneixen. M: l'escar- Uevant. Són els límits ideáis del regne
neixen o, com interpreten alguns: es- d'Israel, que foren quasi totalment as-

carneixen entre ells, correcció de dos solits sota David i Salomó,
manuscrits, de LXX, S i Hi. 14. — Els senglars són especialment

9.— La figura de la vinya és freqüent temibles per ales vinyes, puix que les

dins la Biblia. Vegeu Is. V, 1-7; XXVII, devasten en pocs moments. Tant els

2-5; Jr. II, 21; XIÍ, 10; Mt. XXI, 33.— vianants com les feres simbolitzen

Foragitares pobleu Els cananeus, que els pobles gentils enemics d'Israel.

ocupaven abans la Terra promesa.
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^''empara el qui ha plantat la teva destra,

aquest planeó que has reforgat per Tu.

^'Els qui al foc Than cremat i Than talat

morin a ramena<;a del teu rostre.

^^Sigui ta má sobre Thom de ta destra,

el fiU de l'home que tu has reforgat.

no ens apartarem mai més de Tu;

Tu ens servarás en vida

i nosaltres invocarem ton nom.

^^Oh Déu de les legions, refés-nos,

ton rostre fes brillar i serem salvats.

SALM LXXX (LXXXI)

Invitació a la festa

^Al mestre de chor. Amb la tonada deis « Trepitjadors ».

D'Asaf. .

16, Gn. xLix, 22. - 17, Is. xxxiii, 12. - 18, Ps. lxxxviii, 22; Le. 1, 6é; Ps. viii, 4, j.

16. — Aquest planeó. M: sobre el fiU;
correcció de IB. El planeó (fill del

cep) és el poblé d'Israel, que Déu havia

adoptat i fet créixer robust. Vegeu Ex.
IV, 22; Os. XI, I.

17. — Torna un moment la imatge
de la vinya. - Els qui al foc l'han cremat

i l'han talat. M: ell está cremat i talat;

correcció de IB; els qui tradueixen lite-

ralment el text de M fan el poblé israe-

lita (la vinya) subjecte sobreentés del

segon hemistiqui.

18. — Ühom de ta destra. El qui Déu
ha elegit per representar-lo, posant-se'l

per aixó a la dreta. Vegeu aquest títol

atorgat al poblé d'Israel en Dt. XXXIII,
12. D'altres intérprets hi veuen el rei,

el Messias i, finalment, la tribu de

Benjamí, nom que significa « el fill

de la dreta», i que havia estat especial-

ment esmentat al comengament del

Salm.
LXXX. — El Salmista excita el poblé

a celebrar fervorosament una de les

grans festes prescrites per la Llei, i a

aquest fi fa ressonar un oracle en qué
Déu recorda la desUiuranga atorgada

antigament al poblé i l'invita a no servir

altres déus, prometent-li grans recom-
penses; Israel ha estat indócil, pero ara

Déu li promet la desfeta deis enemics i

la fertilitat a canvi de la seva conversió

i de la seva docilitat a la Llei. És incer-

ta la festa a qué invita aquest Salm

;

les opinions es parteixen entre la de les

Trompetes, al primer dia del mes seté

(Lv. XXIII, 24), la deis Tabernacles,

quinze dies més tard (Lv. XXIII, 3 3 sq.)

i la Pasqua. La primera opinió és la de

la tradició jueva.
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^ Canteu amb joia a Déu, nostre adjutori,

exa!teu amb clamor el Déu de Jacob.

^L'arpa polseu i percudiu el cimba!,

la cítara suau junt amb la lira.

*Feu sonar la trompeta al noviluni,

al pleniluni, nostra gran diada.

^Car és un estatut per a Israel;

i del Déu de Jacob un manament.

^Ell un precepte n'imposá a Josep

eixint contra la térra de HEgipte.

Jo vaig sentir un Uenguatge inconegut

:

' « He alleugerit son muscle de la cárrega,

ses mans de la canastra s'alliberen.

^Has clamat en l'angoixa i t'he salvat,

Jo t'he respost des del recés del tro,

de Meribá en les aigües vaig provar-te.

2, Ps. xciv, 2. - 4, Lv. XXV, 9; I Par. xv, 24, 28; Lv. xxui, 24. - 6, Ps. lxxvi. 16; Ex. xi, 4; Ps. cxm, i. -

7, Ex. 1,11.-8, Ex. u, 23; Ex. XIX, 19; Ex xvn, 6.

2. — Invitado al chor i ais músics, que tingué en la sortida de l'E-

que fa pensar que aquest Salm era un gipte.

cant litúrgic. 'j .- Un Uenguatge inconegut. Ñopas
3.
— El cimhal. Una especie de tam- la llengua deis egipcis, com han entes

borí. La cítara deis hebreus era una alguns, sinó la veu de Déu, mai fins

arpa petita. llavors sentida directament i que ales-

4. — Fea sonar la trompeta. De les hores es prodigá en revelacions. Un
dues trompetes usades a les cerimó- cantor exposa aquest oracle diví, que
nies litúrgiques — la dreta, de metall, i comenca al verset 8 i compren tota la

la corbada, que era una banya de moltó resta del Salm.
o de boc — , ací es tracta de la primera, 7.

—

He alleugerit son muscle de la cár-

que no s'emprava sinó en la festa de vega. Déu va fer cessar les cárregues

les Trompetes.-^/ Per la lluna feixugues que pesaven sobre Israel a

nova, o sigui el primer de cada mes
;

l'Egipte (Ex. I, j 1-14; V, 4).

—

Ses mans
és sabut que els mesos deis hebreus de la canastra. Aleshores, com ara, a

coincidien exactam.enr amb les luna- l'Egipte els farcells es portaven en ca-

cions i comencaven quan apareixia de nastres.

nou lalluna.

—

Al pleniluni. Amigmes, 8. — El recés del tro. El nüvol tro-

en qué se celebraren les festes deis nant on Déu residía i des del qual es

Tabernacles i de la Pasqua; aquest de- manifestava de vegades. Les aigües

tall ha fet creure a molts intérprets que de Meribá són una de les estacions que
la festa d'aquest Salm era la Pasqua, feren els hebreus en el desert, en la

majorment per la referencia que es fa qual esclatá la revolta contra Moisés
al v. 6 de la sortida de l'Egipte. relatada a Ex. XVII, 6-7; XVIII, 1-7.

6. — Josep significa ací tot el po- Allí Déu va provar la fidelitat deis

ble, en virtut de la preponderancia jueus, que va resultar fallida.
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^Escolta, poblé meu, vuU avisar-te:

Oh Israel, si m'escoltessis !

^°No hi haurá enmig de tu déu estranger,

ni cap áéu. foraster no adorarás.

Jo só el Senyor, jo só ton Déu,

que et tragué de la térra de l'Egipte

;

obre ta boca i jo te Tompliré.

^^Peró mon poblé no escolta ma veu,

no va abellir-se Israel a mi,

^^i els deixi a la duresa de llur cor,

que segons llurs consells es captinguessin.

^*Oh si el meu poblé m'escoltés,

si Israel caminés per mes senderes

!

^^Ben prest sos enemics doblegaria,

girarla la má contra els seus adversaris.

^^Els enemics de Déu Tadularien

i restarla llur destí per sempre.

^'Jo el nodriria de la flor del blat

i amb mel de roca jo el saciarla. »

10, Ps. xuii, 21. - 11, Ex. XX, 2; Ps.xxxvi, 5, 4; Mt. VII, 7, ii. - 12, Ex. xxxii, i; Di. xxxii, 15, 18. -13, lob

vui, 4; Act. vn, 42; Rom. 1, 24-26. -14, Dt. v, 29; Is. xlviu, 18. - 16, Ps. xvii, 46. -17, Dt. xxxu, 13.

lo-ii. — Reproducció quasi literal

del primer precepte del Decáleg : Ex.

XX, 2-5.

II. — Obre la boca i Jo te Vompliré.

L'acte d'obrir la boca expressa un desig

fervent de posseir Déu, que es declara

disposat a complir-lo.

13.

—

1 els deixi. M: i el deixi; correc-

ció d'un manuscrit, de LXX i Sym.
15. — La primera recompensa pro-

mesa a la fidelitat a Déu és la submissió

deis enemics al poblé elegit.

16.—Uadularien. Adularien el poblé

d'Israel, go és li farien protestes falses

de submissió en reconeixement del seu

poder i per deslliurar-se d'un jou massa
feixuc, com solen fer els venguts. — I
restaría llur destí per sempre. Sembla
tractar-se deis enemics d'Israel, la ruina

deis quals seria irreparable; és la segona
recompensa promesa.

17.— Terga recompensa: l'abundán-

cia de tots béns. — Jo el nodriria. M :

hom el nodriria ; correcció de IB. — La
flor del blat. El millor blat, de la mena
del que s'havia d'usar en els sacrificis

incruents.

—

Amb mel de roca. Un nodri-

ment deliciós, prodait ádhuc pels parat-

ges més estérils del país. — El saciaria.

M: t?/jíj!í:/aría; correcció d'un manuscrit.
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SALM LXXXI (LXXXII)

Contra els jutges inics

Salm. D'Asaf.

S'aixeca Déu dintre el consell deis déus,

enmig deis déus judica:

^«¿Fins quan judicareu amb injusticia,

peí rostre deis malvats tindreu prefería ?

^Digueu el dret de Toprimit i l'orfe,

reteu justicia a l'afligit i al pobre

;

^llibereu l'oprimit i el freturós,

arrenqueu-lo de l'urpa deis inics.»

^Ells son privats de ciencia i de rao,

van i vénen peí si de les tenebres,

i trontollen les bases de la térra.

^Jo dic: «Sou déus vosaltres,

vosaltres tots els filis sou de l'Altissim

;

2, Dt. 1, 17; Pr. xviu, 5. - 5, Pr. 11, 13; Ps. x, 3, - 6, lo. x, 34.

LXXXI. — Per tal de condemnar els 2. — Peí rostre deis malvats tindreu

Jutges inics, que abundaven a Israel, preferta. Els preferireu ais bons ; una
Déu és figurat com a reunint-los en altra interpretació més literal diu : i

assemblea per reprotxar-los Uur igno- aixecareu el rostre deis malvats, abaixats

ráncia i llur iniquitat, sobretot envers per la vergonya i la por de la senténcia

els febles; per la profanació que fan i realcats per l'absolució interessada.

d'una funció divina, els commina amb 3-4. — Retre justicia ais febles és la

la mort; Déu restará l'únic Jutge. prova més esclatant de dretura.

L'autor és Asaf, el famós levita, o un 5. — Trontollen les bases de la térra.

deis seus descendents, si el Salm data La ignorancia i la iniquitat deis jutges

del regnat de Josafat. feia trontollar l'ordre i l'existéncia de

I. — Enmicr deis déus. Com en altres la nació hebrea, car la justicia en les

llocs de l'A. T. (Ex. XXI, 6; Dt. I, 17; autoritats és el fonament deis pobles.

Ps. LVII, 2), els jutges són anomenats 6. — Sou déus. Vegeu la nota del

déus, perqué representen Déu exercint verset i. N. S. Jesucrist se serví d'a-

una de les funcions més altes. El text quest text per a demostrar ais jueus el

del Salm no impedeix que els convocats seu dret a fortiori d'anomenar-se Fill de

siguin tots els jutges del món. Déu; vegeu Jo. X, 34 sq.
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i tanmateix com homes morireu,

com qualsevol deis potentats caureu.»

^Sorgeix, oh Déu, jutja la térra,

car totes les nacions serán ta herencia.

SALM LXXXII (LXXXIII)

Pregaría d'Israel encerclat d'enemics

^Cántic. Salm. D'Asaf.

' Oh Déu, no restis en silenci,

oh Déu, no callis ni reposis,

'car, heus aquí, tos enemics s'arruen

i redrecen el cap els qui t'odien.

*Fan conxorxes i plans contra el teu poblé

;

contra els teus gomboldats teñen coHotges.

^Diuen: «Veniu, exterminem-los,

que no siguin un poblé,

que d'Israel ni el nom mai més s*esmenti.»

^Verament, ells concordes es concerten

i alianca conclouen contra Tu
7, lob XXI, ?a. - 8, Ps. 11, 3, 9; Apc. xi, i j. - 2,

111, 6, 9; Ps. ixxm, 8; Ir. xxxi, 36.

7. — Morireu. Malgrat llur autoritat,

hauran de morir tots míserament, per

haver abusat de l'autoritat que Déu els

havia delegar.

8. — Déu será finalment l'únic Jutge

per tota la térra, puix que tota li per-

tany; probablement una aHusió al Mes-
sias.

LXXXII. — El Salmista demana a

Déu la seva protecció contra una alian-

ca deis pobles veíns, empesos pels assi-

ris, per anorrear la nació santa: que
Déu els tracti com tractá els agressors

en el període deis Jutges, que els esglaí

Ps. xxvii, I. - 3, Ps, 11, 2. - 4, Pí. XXVI, 5. - 5, Est.

i els forci a reconéixer que el Déu d'Is-

rael és l'únic Amo del món. L'autorés
un descendent d'Asaf; l'época histórica

podria ésser la de la coalició contra el

sant rei Josafat, venguda miraculosa-

ment (II Par. XX), peró és possible

que el Salm no faci referencia a capfet
históric concret, ans personifiqui poé-
ticament la conjura de tots els pobles
contra el de Déu.

3. — Com sempre, els enemics d'Is-

rael són els enemics de Déu.

—

Redrecen
el cap. Gest de sobergueria i ame-
naza.

I^-AMTIC TESTA HENT VII
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' d'Edom les tendes i els ismaelites,

els de Moab i els agarens,

^els de Gebal, Ammon i Amalee,

els filisteus i els habitants de Tir.

^ També els assiris se'ls ajunten:

han allargat el brac ais filis de Lot.

Fes-Ios cora ais de Madian,

a Sisara i Jabín al torrent de Cisson,

que prop d'Endor foren extermináis,

esdevinguts la femta de la térra.

^^Deixa llurs princeps com Oreb i Zeb

i llurs cabdills com Zebee i Salmaná,

^^que deien: «Emparem-nos de les regions de Déu.»

^^Torna'ls, Déu meu, com fullaraca al torb.

7, II Par. XX, I, 16, 1 1; Gn, xxv, i8; I Par. v, lo. - 8, los. xin, 5; II Par. xx, i, 10, 11; I Rg. xv, 2. -

IV Rg. XV, 19; Is. xxxin, 2; Dt. 11, 9. - 10, Idc. vn, 22; Idc. iv, 15; Idc. iv, 7. - 11, IV Rg. ix, 37. -

Par. XX, 1 1. - 14, Is. xvu, 15; Ps. 1, 5; Ps. xxxiv, 6.

és el famós de Débora i Barac,

12, Idc. vil, 25; Idc. VIH, 5, 6, 12, 21. - 13,

7-9. — L'enumeració deis coalitzats

comenca per Edora, o els idumeus, caps

de l'alianca. —Els ismaelites. Tribus nó-
mades descendents d'Ismael, el fill d'A-
braam i de l'esclava Agar (Gn. XXV,
18); habitaven entre l'Assíriai l'Arábia.— Gehal. Regió idumea del Sud de la

Mar Morta. — Moa¿» i Ammon. Pobles

germans, situats a l'Est de la Palestina.—Amalee. Al Nord de l'Arábia pétria.—Els filisteus . Amós (I, 6, 9) anomena
aquest poblé junt amb Tir, com a as-

sociats en incursions béHiques en el

territori d'Israel.

—

Els assiris. Sembla
que no eren més que instigadors, si

dones no es tracta de la tribu semi-
nómada d'Assur, al Nord de l'Arábia.

— Els filis de Lot. Els moabites i els

amraonites (Gn. XIX, 30-38).
10-13.—Pregarla que Déu renovi els

seus antics prodigis en favor del seu
poblé; els recordats ací són del període

deis Jutges.

10. — Ais de Madian. Vencuts pels

tres-cents guerrers de Gedeon (Jdc.
VII).

—

Sisara i Jabín. Jabín era un po-
derós rei cananeu; Sisara era el cabdill

deis seus exércits; l'episodi rememorat

relatat

en el Llibre deis Jutges, IV i V. El tor-

rent de Cisson travessa la plana de

Jesrael, camp de batalla de Débora;
desemboca a la Mediterránia, al peu del

Carmel; una forta avinguda seva arros-

segá milers d'enemics. Endor és una
vila de la mateixa plana.

12. — Oreb i Zeb. Princeps de Ma-
dian.— Zebee i Salmaná. Reis del ma-
teix poblé, vencuts per Gedeon.

—

Deixa
llurs princeps. M: deixa' Is llurs princeps,

d'on alguns: deixa' Is, ells i llurs prin-

ceps; correcció de LXX.
13. — De les regions. Els pobles coa-

litzats habitaven en paísos árids, i per

aixó els era molt temptador d'apode-

rar-se del territori d'Israel, térra de

camps i pasturatges.

14. — Com fullaraca al torb. L'origi-

nal diu: alió que roda; Vg tradueix per

aixó: ut rotam; d'altres: com la roda

d'acant, o sia el cap d'una mena de

carxofa borda que, un cop seca, roda

empesa peí vent. En totes aqüestes

versions hi ha la figura d'un exércit

vengut, que fuig, presa del pánic.
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com la palla davant la fac del vent,

^^com foc que abranda una boscúria,

com la flama que crema les muntanyes.

^^Persegueix-los així amb ton mal oratge,

amb el teu torb espaordeix-los.

Cobreix llur rostre d'ignomínia,

talment que cerquin el teu nom, Senyor.

Confosos i aterrits restin per sempre,

caiguin en la vergonya i la ruina.

sápiguen que ets Tu, que et dius Jahvé,

l'únic excels damunt tota la térra.

SkLM LXXXIII (LXXXIV)

UENYORANgA DEL TeMPLE

^Al mestre de chor. Amb la tonada deis « Trepitjadors)). Deis

filis de Coré. Salm.

^Que en són de desitjables tos estatges,

oh Déu de les legions

!

^Desitja i es deleix l'ánima meva

pels atris del Senyor;

salten de goig mon cor i la carn meva

envers el Déu vivent.

17, Ps. xxxiv, s, 27. - 19, Ex. VI, 3. - 2, Ps xxvi, 4. - 3^ Ps. xu, 2, 3.

15. —Flama que crema les muntanves.

Les boscúries que les poblen.

16. — Amh ton mal oraige. Amb la

tempestat que sol acompanyar les teo-

fanies de l'A. T.

17. — Talment que cerquin el teu nom .

O perqué es converteixin al Déu d'Is-

rael, o perqué llur desfeta els inspiri

una curiositat per conéixer un Déu tan

poderos.

—

El teu nom val ací, com en tot

l'A. T., per la teva natura.

LXXXIII. — El Salmista manifesta
un desig ardent d'anar al Temple, la

més gran benauranga per a ell, i celebra

el delit incansable amb qué els israelites

en feien el pelegrinatge; sois allí hi ha
l'asseguranga de la joia i del socors de
Déu. Quant a l'autor i l'época, vegeu
la nota general al Salm XLI.

2-3. — Els estatges i els atris són les

diverses parts del Santuari.
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*Fms el pardal troba una casa

i l'oreneta un nieró per ella,

on posar els seus poUets

:

els teus altars, oh Senyor deis exércits,

el meu Rei i el meu Déu

!

^Benaurats els qui habiten en ta casa,

sempre seguit et Uoen.

^FelÍ9 qui en Tu té son auxili

i les teves senderes al seu cor.

^ Quan passen per la valí de l'aridesa,

la faran ser lloc de deus d'aigua,

que de benediccions revestirá

la primerenca pluja tardoral.

^ De vigor en vigor caminaran,

ells a Sion veuran el Déu deis déus.

^Senyor Déu deis exércits, escolta ma pregária,

para, Déu de Jacob, la teva orella.

^®Déu, escut nostre, esguarda

i contempla la fa^ del teu ungit.

4, Pr. XXVI, 2. - 5, Ps. Lxiv, j; Ps. xu, 6, 12, - 8, 1$. xl, ji; 'o. 1, 16. - 10, Gn, xv, i; Ps. lx, 7.

4. — El que són per al pardal i l'o- el parentiu del mot hebreu amb l'árab,

reneta el refugi i el niu, són per al Sal- que significa aridesa. La joia que dona
mista els altars del Senyor. D'altres ais pelegrins de pensar que s'acosten al

interpreten que l'edifici del Santuari i Temple fa que fins les valls més árides

els arbres del voltant eren plens de nius i recremades peí sol de l'estiu els sem-
i que el Salmista esperava de no ésser blin Uocs de fonts d'aigua regalada. El

menys sortós que els ocells que els hi mot hebreu, semblant al de l'arrel ver-

tenien. bal de plorar, ha donat origen a la ver-

6-8. — El goig i el delit deis pelegri- sió de Vg: la valí de les llágrimes. La
natges al Temple. comparan(;a segueix en els dos versets

6.— / les teves senderes al seu cor. Es- següents.

—

Ells a Sion veuran el Déu deis

tima cordialment els camins que de per déus. El terme del pelegrinatge; Déu
tot arreu de la Terra santa condueixen residia al Temple de Sion, la seva

a Jerusalem, els que seguien els israe- Casa; per aixó els qui hi entraven era

lites en Uurs peregrinacions al Tem- com si fossin a la seva presencia. M
pie. diu: els apareixerá el Déu deis déus; cor-

7.
— La valí de l'aridesa. Segons d'al- receló de IB.

tres: del Balsamer, lloc desconegut; do- 10. — Arribats al Temple, preguen
nem la interpretació de IB, fundada en per l'ungit, o sia el rei.
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^^Més val, tan cert, un dia en els teus atris

que mil deis altres dies.

M'estimo més estar-me en el llindar

de la Casa de Déu

que sojornar en les tendes deis inics.

^* Perqué Déu, el Senyor, és sol i escut

i Déu ens dóna gracia i gloria,

ais de via innocent els béns no nega.

Oh Senyor deis exércits,

benaurat Thome que confia en Tu

!

SALM LXXXIV (LXXXV)

TORNANT DE l'eXILI

^ Al mestre de chor. Deis filis de Coré. Salm.

*Propici fores a ta térra, oh Déu,

Tu la sort de Jacob en bé tornares

;

^has perdonat la culpa del teu poblé,

tots sos pecats has recobert.

^ Has reprimit tota la teva cólera,

el furor de ta ira has fet enrera.

^Restaura*ns, Dén, Salvador nostre,

12,Is.Lx, 19,20; Ps.xxxui, 12, 13.-13, Ps. 11, 15. -2, Ps. xin,8.-3, Ps.xxxi, Ex.xxxn, 12.-5, Ps.lxxix, 4.

II. — La confianza que Déu havia

de donar al Salmista era la de fer-lo

tornar al Temple, on un dia valia més
que mil a fora. — M'estimo més estar-me

en el llindar. Els filis de Coré eren els

porters del Santuari (I Par. XXVI).
LXXXIV. — Déu ha atorgat al seu

poblé la gracia de fer-lo tomar del cap-

tiveri, pero manca fer la restauració

total del reialme i tornar-li la seva pri-

mitiva prosperitat, tasca difícil per a la

qual el Salmista demana la protecció

divina ; un oracle respon a aquest prec

prometent una era de justicia i de feli-

citat. L'autor és un coraita (vegeu la

nota general al Salm XLI). L'época
histórica és la immediata després de

l'edicte de Cirus, que permeté ais israe-

lites de tornar a llur patria (a. 538
a. C).

5 . — La captivitat havent estat una
punició deis grans pecats d'Israel, la

seva cessació suposa que aquesta pecats

havien estat perdonats.

5 .
— Les dificültats interiors i exte-

riors que s'oposaven a la restauració
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deposa el teu enuig contra nosaltres.

^¿Ens estarás per sempre enfellonit,

de segle en segle allargarás ta cólera?

^¿No és veritat que ens tornarás la vida,

talment que en Tu s'alegrará el teu poblé?

^Mostra'ns, Senyor, la teva benvolenca

i ta salut atofga'ns.

^Jo sentiré el que diu el Sen3^or Déu':

Ell, cert, parla de pau

per al seu poblé i per ais seus fidels

i pels qui a Ell de cor es converteixen.

^^Cert, sa salut és prop d'aquells qui el temen,

perqué la gloria habiti en nostra térra.

^^Misericordia i lleialtat

sortiran-se a l'encontre,

la justicia i la pau es besaran.'

^^Fidelitat germinará d'en térra

i des del cel esguardará justicia.

^^I també Déu dará la benauran^a

i el seu esplet retrá la nostra térra.

^*Anirá la justicia davant d'Ell,

la salut en la via deis seus passos.

6, Ps. ixxiu, I.-9, Hab. ii, i; Zach. ix, lo; Ps. xlix, j; II Ptr. 21. - 10, Zach. 11, sí lo- >' ^A -

11, Ps. XXIX, 12; Ps. LXXXVlll, I j; Ps. LXXl, 3; Lc. 11, I4. - 13, Ps. LXXXlll, 12; laC. 1, 17; Ps. LXVl, 7.

delregned'Israeldemostravenquelaira besen, fent-hi impossible tot mal. La
de Déu no estava encara del tot apai- justicia, com en tots els Llibres sants,

vagada, com ho exposen els Llibres és la virtut en general, o la integritat

d'Esdras i de Nehemias. moral, sobretot interior; ella s'uneix

9. —El Salmista espera la resposta de íntimament amb la pau.

Déu per tal de transmetre-la al poblé.— 12.—Quan la térra produeix la lleial-

EIl, cert, parla de pau. En el Uenguatge tat, o sia la fidelitat a la Llei de Déu, la

oriental, la pau és el resum de tots els justicia esguarda des del cel, substituint

béns. — / pels qíii a Ell. M : i no tomín la tempesta, com a acompanyant de Déu,
a la insensatesa; correcció de IB. en aquesta nova teofania ací promesa.

10. —La gloria, manifestació operant 13. — La benedicció de Déu tomará
de Déu en favor del seu poblé, s'havia fértil la térra. Aqüestes darreres estro-

retirat de Jerusalem (Ez. XI, 23) i ara fes teñen un regustfortament messiánic.

hi tornará a habitar. 14. —La salut en la via deis seus passos.

11. — En aquesta estrofa, les virtuts M : i posará en la via els seus passos

;

són personificades elles: habiten en el correcció de IB, recomanada peí paral-

poble elegit, hi circulen, es troben, es lelisme.
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, SALM LXXXV (LXXXVI)

La confianza en la prova

^Pregaría. De David.

Para ta orella, oh Senyor, i escolta'm,

car afligit i freturós sóc jo.

^ Serva ma vida, puix que et sóc devot,

salva el servent que en Tu confia.

Tu ets mon Déu

:

^ pietat de mi, Senyor,

puix que tostemps clamo envers Tu.

*Del teu servent alegra Tánima,

puix que envers Tu, Senyor, l'ánima elevo.

^ Car Tu, Déu meu, ets bo i clement

i pie de pietat per tots els qui t'invoquen.

^Posa Toída, oh Déu, en ma pregarla,

para-la al crit de mes obsecracions.

^Al dia de l'angoixa jo t'invoco,

car Tu m'escoltarás.

^Ningú entre els déus no t'és igual, Senyor,

res semblant a tes obres.

1, Ps. xxxix, t8; Ps. LxiXj 6.-2, Ps. xux, 5. - 3, Ps. lVj2.-4, Ps. xxiv, i.-5. Ex. xxxiv, 6.-6, Ps.

LV, 2, 3. - 7, Ps. LXX 1, 3. - 8, Ex. XV, II.

LXXXV. — Perseguit amb periU de

la vida, el Salmista aHega la bondat de

Déu i la propia miseria i confianca per

demanar Tajut de Déu; mira d'obligar-

lo més cantant un himne al seu poder,

i exposa finalment el que demana : la

rectitud de vida i l'auxili contra els seus

enemics prepotents. L'autor és David
;

l'ocasió histórica, dubtosa entre la per-

secució de Saúl i la revolta d'Absa-

lom.
2.

—

Puix que etsóc devot. Vegeu Salm
IV, 4 i nota.

3 . —Les páranles Tu ets mon Déu han
estat transferides ací des del verset 2, on
les posa M: salva el teu servidor, Tu ets

mon Déu, que en Tu confia; la corre cció

és de IB, seguint opinions antigües.
8.— Vegeu Ex. XV, 11. No vol pas

dir que els déus deis gentils participin

gens de la divinitat (v. 10: Tu sol ets

Déu); el que vol és que les altres nacions
reconeguin el no-res de llurs déus i

adorin el Déu únic; alguns han opinat,

creiem que a tort, que ací els déus són
els ángels.
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^Les nacions totes que Tu has fet vindran

i es prostraran davant de Tu, Senyor,

i honoraran ton nom,

^^car gran ets Tu i autor de meravelles.

Tu sol ets Déu.

^^Ensenya'm, oh Senyor, la teva via

per caminar en la teva veritat,

mena el meu cor a reverir el teu nom.

^^De tot cor, Senyor Déu, jo et lloaré

i eternament celebraré el teu nom,

^^car ta clemencia ha estat ben gran per mi,

del Llimb pregón has tret l'ánima meva.

^*Uns arrogants, oh Déu, han sorgit contra mi,

un munt de prepotents atempten a ma vida

i no et posen a Tu davant sos uUs.

^^Mes Tu, Senyor, ets un Déu

compassiu, piados, lent a la ira,

bondadosíssim i fidel.

^^Mira envers mi, i compadeix-me,

ta fortitud atorga al teu servent

i salva el fill de ta serventa.

^^Atorga'm un senyal de ton favor,

que els qui m'odien vegin i es confonguin

que socors i consol m'has dat, Senyor.

9, Ps. xxii, 31; Is. Lxvi, 18; Apc. XV, 4. - 10, Dt. Vi, 4; Dt. xxxn, 39; Is. xxxvn, 16; I Cor. viii, 4. - 11, Ps.

XXVI, 1 1; Ps. XXV, 3. - 13, Ps. Lv, 14; Ps. cxiv, 8.-14, Ps. un, 4.-15, £x. xxxiv, 6. - 16, Ps. xxiv,

16; Ps. cxv, 7. - 17, Neh. V, 19; Neh. xni, 31.

9.— Profecia de la universalitat de la i6.

—

Salva el fill de ta serventa. «Ser-

religió del ver Déu, que establirá el ventteu» i «fill de la teva serventa»

Messias. son sinónims. Tanmateix el fill d'una

II. — A reverir el teu nom. És sabut esclava pertanyia a l'amo des de la

que la temor o reverencia de Déu sig- seva naixenca, títol a la protecció de

nifica en el llenguatge bíblic tot el cuite Déu que el Salmista afegeix ais seus

intern a la divinitat. propis.

14. — I no et posen a Tu davant sos 17.

—

Atorga'm un senyal de ton favor,
ulls. Sense cap esguard a Tu, que els Una intervenció especial de la Provi-

faria veure que Tu condemnes Uur déncia que demostri que Déu está per

hostilitat contra mi. ell.
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SALM LXXXVI (LXXXVII)

Deis filis de Coré. Salm. Cántic.

La Jerusalem eterna

Sa fundació sobre muntanyes santes

* estima Déu; les portes de Sion

més que tots els estatges de Jacob.

'De tu son dites coses glorioses,

ciutat de Déu

!

*Jo remembro Rahab i Babilonia

entre els qui em reten cuite;

vegeu la Filistea, i Tir i el poblé

deis etiops : aquests allí són nats.

es dirá de Sion

:

« Tots i sengles en ella són nascuts,

1, Is. XXVIU, 16; PS. XLVll, 2. - 3, Ps. XLV, J. - 4, Ps. LXXXVIII, Ii; Is. X, 22-1'^; Is. U, 9.

LXXXVI. —Tots els pobles del món
tindran un dia, a més de llur patria,

dret de ciutadania a Jerusalem, qo és

es convertirán al cuite del Déu verita-

ble. Així Jerusalem será la metrópolis

religiosa del món. Alguns pobles són
anomenats com a exemples. És un
Salm messiánic, per tal com la profe-

cía de la universalitat del cuite del Déu
veritable no s'ha complert fins al N. T.
L'autor és un de la nissaga de Coré.

Manca tot detall indicador de l'época.

1-2.— M puntúa diferentment: Son
fonament sobre muntanyes santes; Déu es-

tima les portes de Sion; correcció de IB.

1 .
— Sa fundació. Jerusalem fou fun-

dada per Déu: l'antiga, sobre els pujols

sagrats de Sion i de Mória; la perpetua

del N. T. reposará damunt muntanyes
de santedat i de ciencia sagrada.

2. — Déu prefereix Jerusalem a totes

les ciutats d'Israel, totes tanmateix es-

timades. Les portes simbolitzen tota la

ciutat.

3. — Coses glorioses. Les grans pro-

metences bíbliques i les apuntades ací,

dites peí mateix Déu.
4. - Comenta l'oracle de Déu. Rahab

significa monstre mari i designa figura-

tivament l'Egipte, simbolitzat peí coco-
dril; vegeu Salm LXVII, 31; Is. XXX,
7; LI, 9.

—

Babilonia. La gran ciutat

¿•il baix Euha.tQs.—La Filistea. Tradi-
cional enemiga del poblé elegit i del seu

Déu.

—

Tir. L'opulenta ciutat fenicia,

aleshores un deis ports més importants
del món. —El poblé deis etiops. Al Sud
de l'Egipte. M diu: amb els etiops; cor-

recció de LXX i S. Totes aqüestes na-
cions, orgulloses i enemigues del Déu
d'Israel, són donades com aconeixedo-
res i adoradores del Déu únic, o com a

regenerades espiritualmcnt a Jerusalem.
Representen ací tots els pobles gentils.

5. — Tots i sengles en ella són nascuts.

A mesura que els pobles van conver-
tint-se al cuite del Déu d'Israel, els

ciutadans de Jerusalem, esdevinguda en
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i és Ell mateix, TAltíssim, qui raferma.»

^En el Ilibre deis pobles Déu escriu:

« Aquests són nats allí.»

^ I cantaran a Taire de la dansa

:

«Totes mes deus en tu.»

SALM LXXXVII (LXXXVIII)

El gran desolat

^Cántic. Salín. Deis filis de Coré. Al mestre de chor. Amb la

tonada de «Mahalat». Per a ésser cantat. Maskil. D'Heman Ezrahita.

^Senyor Déu meu, jo clam de dia

i de nit jo em lamento a ta presencia.

^Fins a ta fac arribi ma pregarla,

para l'orella al meu gemec.

6, Ps. Lxvni, 29. - 2, Ps. xxij 3; Le. xviii, 7.

visió de profecía la metrópolis religiosa

del món, van augmentant en nombre.—
I és Ell mateix, l'Altíssim, qui Vaferma.

Déu donará a aquesta gran Jerusalem
una solidesa que, ultra la universalitat,

li assegurará la perdurabilitat.

6. — Com a Rei universal, Déu for-

ma un padró on inscriu tots els pobles

que es converteixen al seu cuite; aques-

ta conversió és com un naixement en
aquesta Jerusalem perpetua. el Ili-

bre deis pobles Déu escriu. M: Déu
comptará tot inscrivint els pobles; correc-

ció d'alguns manuscrits, de LXX, Th,
S i T.

7. — I cantaran a l'aire de la dansa.

Aquest vers podria ésser una indicació

musical, un tutti després del cant de
l'oracle peí solista. Quan tots els po-
bles s'hauran convertit al cuite del Déu
d'Israel, s'hi sentirán tan feligos, que
celebraran amb cántics i danses que to-

tes les deus espirituals de llurs nissa-

gues nacionals es trobin a Jerusalem.

LXXXVIL — Elegía punyent, sense

cap raig de consol, hl Salmista, malalt,

abandonat de tothom, aflígit tota la vida

amb tortures de eos i ánima, suplica al

Senyor que no el deixí caure en el so-

jom deis morts, on ja no és possible

de fer sentir la Uoanca divina, ni de

percebre els consols ni els beneficis

del cel. Q.uant a l'autor, gran incerti-

tud; segons el títol és un coraíta, de

nom Heñían; podria ésser un contempo-
raní de David, célebre cantor del Tem-
ple, pero el cognom d'Ezrahita, des-

cendent de Zara (Gn. XXXVIII, 31; I

Par. II, 6) fa dificultat, per tal com
Zara era de la tribu de Judá, mentre
que els filis de Coré eren de ladeLeví.
De les solucions que s'han proposat, no
n'hí ha cap de satisfactoria.

2. — M: Senyor Déu de ma salut, de

dia jo clamo i de nit davant teu; corre c-

ció de IB.
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*Car sadolla és de mals ránima meva

i s'apropa ais inferns la meva vida.

^Ja entre els qui baixen a la fossa em compten,

sóc com un home desvalgut.

^ Entre els difunts tinc jo la meva jaga,

com els occits que jeuen al sepulcre,

deis quals mai més no serves cap record,

són desnonats de tota cura teva.

' Tu m'has posat en infernada fossa,

en tenebra, en l'abisme xuclador.

^Damunt meu s'afeixuga ta furor

i amb totes tes onades m'atueixes.

^Has allunyat de mi mes coneixences,

una abominado m'has fet per elles,

estic tancat i sense cap eixida.

^^Mos ulls'es consumeixen d'aflicció.

Oh Senyor, jo t'invoco cada dia,

estenc vers Tu les meves mans.

^^¿És que Tu fas prodigis per ais morts

0 s'alcaran les ombres per lloar-te ?

^^¿Es narra ta bondat en el sepulcre,

ta lleialtat al lloc de perdició?

¿ Es mostren en la fosca tos prodigis

1 ta gracia en la térra de TobHt?

4, Ps. cvi, 18. - 5, Ps. xxvu, I. - 6, Ps. VI, 6. - 7, Ps. cxlu, 3; Thren. m, 6; Ps. Lxvin, 16. - 9, lob xix,

13, 19; lob XXX, 10. - 10, lob XI, 13. - 12, lob xxvi, 6. - 13, Ecl. ix, j.

5. — La seva malaltia és tan greu, va deis malastres que Déulihavia enviar,

que ja tothom el dona per mort. — Sóc 9. — Estic tancat i sensg cap eixida.

com un home desvalgut. Abandonat de Potser en el sentit literal d'empresonat,

tothom, parents, amics i metges. co que explicarla l'abandó total de qué
6. -Els morrs'baixats alLlimb són obli- es plany en el vers 5; pero més proba-

dats per la Providencia; així semblava blement en el sentit figurat d'una ma-
ésserdurantl'AnticTestament, abansde laltia repugnant que el tenia immóbil i

baixar-hi Jesucrist a treure'n els justos. aillat, possiblement la lepra.

7. — En infernada fossa, en tenebra, 10. — Estenc vers Tu les meves mans.
en l'abisme xuclador. Tres expressions L'actitud deprecant entre els hebreus.
sinónimes que designen el Llimb, o so- 13. — La térra de l'oblit. Encara una
jorn deis morts. denominació del Llimb. Les animes hi

S.— Totes tes onades. Imatge expressi- eren oblidades deis homes i fins apa-
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^*Jo, tanmateix, Senyor, crido envers Tu,

de bon matí mon prec et ve a Tencontre.

^*¿Per qué, Senyor, rebutges la meva ánima?

¿ Per qué amagues de mi la teva ?

Pobre sóc i morent des de minyó,

he portat tes terrors i n'he llanguit.

^^Damunt meu han passat les teves ires,

els teus esglais m'han aterrat.

^®Em volten com les aigües tot el dia,

contra mi donen tombs tots a la una.

^^M'has allunyat l'amic i el companyó,

els meus familiars són les tenebres.

SALM LXXXVIII (LXXXIX)

InVOCACIÓ de la PROMETENgA DAVÍDICA EN LA RUINA DEL REGNE

^Maskil. D'Etan Ezrahita. .

^Tostemps jo cantaré les bondats del Senyor,

de Tuna a Taltra génera la teva llcialtat

publicará ma boca.

14, Ps. V, 4. - 15, lob xin, 24. - 17, lob vi, 4. -

2, Ps. C, 1; Is. LV, 3.

rentment de Déu, i desconeixsnts de
tot el que passava a la térra; vegeu Job
XIV, 21; XXI, 21.

16. — Des de minyó. Una malaltia

crónica i incurable l'havia pres des de
petit.

—

N'he llanguit. M: sóc fora seny;

correcció de IB.

19.—Abandonar de tothom, no té d'al-

tres amistats disposades a rebre'l que
les foscors del sepulcre i del Llimb.
LXXXVIII. —Destruít el regne d'Is-

rael i en captiveri el poblé, el Salmista
recorda a Déu la magnifica prometenga
que féu a David i a la seva dinastía de
prosperitat i esplendor perdurables (II

Sm. VII, 8 sq.); després d'un desple-

gament poétic d'aqu¿sta prometenga,

18, Ps. XXI, 17. - 19, Ps. xxxvii, £2; lob xvii, 14.-

exposa les desventures humiliants a qué
está sotmés un descendent d'aquella

dinastía i l'esfondrament del seu tren,

i demana a Déu remei contra aquests

mals per esguard a la prometenga daví-

dica i a la vida efímera de l'home,

temorós de no poder reveure els antics

prodigis de Déu en favor d'Israel. D'un
to majestuós i elevat, aquest Salm és

sens dubte messiánic, puix que sois en

Jesucrist s'ha verificat la prometen^a
feta a David. L'autor és un cert Etan,

altrament desconegut. L'época devia

ésser la deis principis del captiveri ba-

bilónic.

2.—La bondat i la fidelitat de Déu a

les seves prometences ressurten comí-
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^Car digueres : « La gracia fundada está per sempre.»

Tu la fidelitat afermes en els cels.

* « Jo he conclós alianza amb el meu elegit,

al meu servent David he fet jo jurament

:

^Per sempre afermaré la teva descendencia,

ton soH fundaré per generes i generes».

—

^Els cels, Senyor, celebren les teves meravelles

i ta fidelitat dintre Taplec deis sants.

'Perqué ¿qui dalt ais núvols s'igualará al Senyor,

qui semblant al Senyor és entre els filis de Déu?

^Ell és un Déu terrible dintre el consell deis sants,

Ell gran i formidable damunt tots els qui el volten.

^Senyor, Déu deis exércits, ¿qui és igual a Tu?

Tu ets poderos, Senyor, i et cinys de lleialtat.

^^Tu ets qui senyoreges l'al^urament del mar,

Tu apaivagues la inflor de ses onades.

^^Tu esclafares Rahab com un ferit de mort,

tos enemics amb bra^ potent Tu dispersares.

^^Teus son els cels, teva també la térra,

el món i el que l'emplena ets Tu qui Thas fundat

;

^^Septentrió i Migdia ets Tu qui els has creats,

el Tabor i l'Hermon en el teu nom exulten.

4, II Rg. vn, 8-16; I Par. xvii, 7-14. - 5, Le. i, ja, 33. - 6, Ps. xux, 6; lob v, i. - 7, Ps. xxvui, i.-9. Ex
XV, 1 1; Ps. xxxiv, 1 1. -10, Ps. Lxiv, 8.-11, Ex. XIV, 26-28; Ps. Lxxxvi, 4. - 12, Ps. xxin, i; Ps. cni, j.-

13, los. xix, 12; Dt. 111, 9.

nuament en el curs d'aquest poema, del hi veuen un monstre marí del caos pri-

qual formen la trama. mitiu, vengut el qual, Déu esdevingué

3.

—

Digueres. M: vaig dir; correcció l'ordenador de la mar i el Senyor de

de LXX i Hi. tota la Natura.

5.—Resum de l'oracle de Déu a Da- 13.— Probablement els quatre punts

vid, que será desenrotUat en la segona cardinals: Septentrió, Migdia, el Tabor
part. Fou portat a David peí profeta (al NO.) i l'Hermon (al NE.), per a de-

Natan: II Sm. VII, 8-16. signar tota la térra. D'altres hi veuen
6-9. — La perfecció infinita de Déu i una allusió al fet que aqüestes dues

la seva omnipotencia són penyores de la muntanyes havien tingut per temps
seva lleialtat a atendré les seves prome- Uurs santuaris i s'havien alegratde sen-

tences. Els sants i els filis de Déu són tir celebrar sobre elles el nom de Déu;
ací els ángels. o també que són esmentades com dues

II. — Rahab. L'Egipte, vencut per grans belleses de la Natura, sensibles a
Déu per ministeri de Moisés. D'altres la gloria de llur Creador.
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^*Tu tens un brac armat de forga,

la teva má és potent, alta la teva destra.

Justicia i equitat les bases del teu soli,

bondat i lleialtat davant ta caminen.

^^Felig és aquell poblé que sap fer jubilances,

ell, oh Senyor, a la llum camina del teu rostre

;

^'tothora en el teu nom ell té alegria

i és enaltit per ta justicia.

Perqué Tu ets l'esplendor de la potencia seva

i per ta benvolenga s'enlaira el nostre front.

^^Car la nostra cuirassa és del Senyor

i del Sant d'Israel és nostre rei.

^^Per temps parlares Tu, dient ais teus devots

en visió : « Jo he posat la corona a un potent,

Jo he al^at un elet d'enmig del poblé,

Jo David he trobat, mon servidor,

amb el meu oU sant Jo l'he ungit,

perqué la meva má resti tostemps amb ell

i el meu brac el reforci.

^^Mai no el composará cap enemic,

ni cap pervers no Thumiliará

;

15, Ps, xcvi, 2; P$. Lxxxiv, 3. - 16, Lv. xxiii, 24. - 18, I Rg. u, i.-19, Ps. lxk, 22. - 20, II Rg. 17;
Ps. XX, 6; II Rg. xvii, 10. - 21, I Rg. XVI, 12, 13. - 23, II Rg. vii, 10.

15. — La justicia i l'equitat són les 20. — Ais teus devots. A Natán, i per

columnes del soli de Déu; la bondat i ell, a David i a tot el poblé
;
aquesta

la lleialtat, ministres que s'acosten a lligó és la de les versions antigües ; els

Ell plens de respecte. manuscrits de M diuen alten devot, ll'iqó

16.— Sap fer jubilances. L'expressió no improbable, que significarla a Natán
hebrea podria també significar: conéi- sol, — £« visió. Aquest profeta rebé

xer el so de les trompetes sagrades, i l'oracle de nit, en forma de visió (II

ésser una allusió a les festes anunciades Sm. VII, 4 i 17).— Corona. M : afut; cor-

joiosament per les trompetes. recciódeIB,recomanadaperlasemblan-
19. — La cuirassa, o escut, és el rei qa. amb el v. 40.— ^ un potent. David,

temporal d'Israel; ell pertany a Déu; el 21.

—

Amb elmeu olisant. Ritu hebreu
vers següent expressa el mateix pensa- de la investidura reial. Fou Déu mateix

ment: el nostre rei és del Sant d'Israel, directament qui eleva David de pastor

o sia de Déu. a rei.

20-38. — L'oracle de Déu a David, 23-24. — Vegeu el Salm XVII, que
transmés peí profeta Natán i presentat desenrotlUa liricament aquests versi-

ací en forma poética. cíes.
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^^xafaré davant d'ell tots sos contraris

i tots els qui l'odien colpiré.

^^Amb ell ma lleialtat i ma bondat,

i per mon nom es drenará el seu front

^^i estendré sobre el mar la seva má

i sobre els rius la seva destra.

M'invocará dient :
— Mon Pare ets Tu^

mon Rei i roca de mon salvament.

—

el primogénit Jo en faré, l'excels

entre tots els monarques de la térra.

Eternament li guardaré ma gracia

i ma alianza amb ell restará ferma.

^^I posaré perpetu son llinatge

i com els jorns del sol será el seu soli.

Si ma Llei abandonen els seus filis,

si segons mos judicis no caminen,

^^si violen les meves prescripcions,

si els meus comandaments no custodien,

puniré llurs pecats amb una verga

i llur iniquitat a fuetades.

^*Peró ma grácia d'ell no llevaré,

ma lleialtat no deixaré en mentida.

24,Ps.Lxxi, 8.-25,IIRg. vil, 14.-28, Ps. 11,7; Col. 1, ij, 18; Nm.xxiv, 7.-30, Dt. xi, 2i.-31,IIRg. vii, 14.

26. — La war. La Mediterránia.

—

Els bable, i de fet es realitzá diverses ve-
rius. El Nil, l'Eufrates i els seus afluents gades.

i canals, límits del regne de David. 33. — Amb una verga. El lloc paral-

27.—Aío« Par¿¿/5 Tm. David tractará leí, II Sm. VII, 14, diu: amb la vara
Déu com el seu pare ; és com una res- deis homes, co és que es valdrá deis ho-
posta a l'apellació de fill que Déu dona mes i que no será un cástig total, pro-
al rei al Salm II : Tu ets mon fill. vinent de la justicia de Déu purament

28. — El primogénit. Amb totes les vindicativa, sino una correcció pa-
preeminéncies que atorga la primogeni- ternal.

tura, que teñen una realització molt 34. — Per aixó aquests cástigs no
més perfecta en Jesucrist, la figura del comportaran la ruptura de l'alian^a, la

qual es dibuixa al fons de tot aquest qual restará ferma i es perpetuará defi-

oracle messiánic. nitivament en el Messias, fill de David,
31-32. — La hipótesi de la infidelitat —No llevaré. Vi: no trencaré, o anul-

dels reis descendents de David (a part laré; correcció de tretze manuscrits, S
l'últim: Jesucrist) no tenia res d'impro- i Hi.
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. ^^Jo ma alianga no violaré

ni mudaré la dita deis meus Uavis.

^^Jo, per ma santedat, jurí una volta;

Jo mai, tan cert, no mentiré a David.

^'El seu llinatge romandrá per sempre,

i el seu tron com el sol davant de mi

i com la lluna, que román per sempre

:

testimoni fidel damunt deis cels.»

^^I amb tot has rebutjat, i amb tot has dejectat

i contra el teu ungit t'has arborat d'enuig,

*°has execrat el pacte conclós amb ton servent,

has profanat per térra sa corona.

*^Escletxes has obert en totes ses muralles,

has reduít a ruñes les seves fortaleses.

^^L'ha saquejat tothom qui passa peí camí,

deis seus veins ha esdevingut l'oprobi.

*^Has exalcat la destra d'aquells qui l'oprimeixen,

has omplert d'alegria tots els séus enemics,

^*i encara del seu glavi Tu has esmussat el tall

i no rhas sostingut en la batalla.

Has fet finir sa gloria, son soli has aterrat,

*^has escurcat els jorns de sa joven^ania,

rhas cobert d'ignomínia.

36, Ps. ux, 7. - 37, Ps. Lxxi, j. - 38, lob xvi, 19. - 39-46, Ps. xlui, 10-23. - 40, Ps. lxxui, 7; Thren. v, 16. -

41, Ps. Lxxix, 13; Ps. xuii, 14. - 46, Ps. ci, 24.

38. — Com el sol. És a dir perpetua- davídic, si no s'hagués realitzat la con-
ment.— Cow la lluna. Igual sentir, pero dició expressada en els vv. 31 i 32.

també penyora, per la fidelitatamb qué 40.

—

Has profanat per térra sa corona.

acompleix el seu curs, de la de Déu en La corona del rei israelita era com si

les seves promeses. hagués anat per térra, havent estat ell

Testimoni fidel damunt deis cels. El vengut pels gentils.

testimoni, dones, és el mateix Déu; 46.

—

Has escurcat els jorns de sa jo-

alguns hi veuen una aHusió a l'arc del venfania. Li has fet finir abans d'hora
cel, que serví de testimoniatge a Noé la joventut, qo és la for<;a i la joia. Al-

després del Diluvi. trament, la dinastía de David envellí de

39-46. — Exposició de la situació la- pressa i s'havia d'extingir aviat, per a

mentable en qué es trobava Israel en ressorgir en el Crist, en qui sol es com-
ésser escrit aquest Salm. Els malastres plirá la prometen^a de perennitat for-

que hi són deplorats semblarien tot el mulada en els versets 34-38.
contrari del que havia promés l'oracle



ELS SALMS - LXXXVIII, 47-53 241

^'¿Fins quan, Senyor? ¿Serás sempre amagat?

¿S'abrandará com foc la teva cólera?

^^Recorda com és breu la meva vida,

que caducs Tu creares tots els homes.

*^(iQui és el vivent que no veurá la mort,

que del poder del Llimb sostraurá la seva ánima?

^^¿Els teus favors antics on són, Senyor,

que a David vas jurar per ta paraula?

^^Recorda, oh Déu, l'afront deis teus servents,

que totes les rancúnies

jo duc en el meu cor de les nacions

^^amb qué han befat tos enemics, Senyor,

amb qué han befat del teu ungit les petges.

^^Lloat sia el Senyor per tots els segles,

Aixi sia, aixi sia.

47, Ps. xii, 2; Hab. 1, 2. - 48^ lob vii, 7; lob x, 9; Ps. xxxvm, 6. - 50, II Rg. xvu, 10. - 51, Ps. lxxui,

18-22; Ps. ucxviu, 12. - 52, Ps. XVI, II. - 53, Ps. xl, 14.

47-52. — Pregaría final demanant re-

mei a aqüestes malaurances.

4S.—Recorda... M afegeix jo (alguns

corregeixen fácilment: Senyor); suprí-

mit per IB.

50. — Recorda la prometenga daví-

dica, com reclamant-ne el compli-
ment.

51. — Vafront deis teus servenis. Pro-
vinent de la humiliació soferta peí seu
poblé.

—

Que totes les rancúnies jo duc en

el meu cor de les nacions. M: que duc en el

meu si una multitud de nacions; correcció

de IB.

52. — Del teu ungit les petges. Tots
els passos (gestos, actes) del rei eren

befats pels enemics. O també: obligat

a fugir, han trepitjat les seves petjades.

53. — Aquest verset, no pertanyent

al Salm, és la doxologia final del líibre

IlIdelSaltiri. Vegeu Salms XL iLXXI,
al final.

16 - ANTIC TESTAMBNT VII





LLIBRE IV

SALM LXXXIX (XC)

Brevetat de la vida

^Pregária. De Moisés, home de Déu.

Oh Senyor, tu has estat nostre refugi

de Tuna a l'altra genera.

^D'abans d'ésser creades les muntanyes,

d'haver nascut la térra i Tunivers,

d'eternitat a eternitat, Tu ets, Déu.

^ Fas tornar els homes a la pols

. i dius: «Torneu enrera, filis deis homes.»

* Perqué mil anys davant tos ulls

són com el jorn d*ahir, que ja ha passat,

2, Dt. xxxiii, 27, - 3, Pr. VIH, 25, 26. - 4, Gn. 111, 19; Ecl. xn, 7.

LXXXIX. — El tema clássic de la

brevetat de la vida és tractat amb imat-

ges dolorosament colpidores, pero su-

perat a la fi per un optimisme difícil-

ment trobador en els autors gentils. En
esguard de l'eternitat de Déa, la vida

humana és breu com la verdor d'una
herba, com el dia d'ahir, efecte del pe-

cat, que ha inrroduit la mort; almenys
gustem-hi la saviesa i fruim de la dol-

qoT de Déu i de la meravella de les se-

ves obres. El títol atribueix aquest

Salm a Moisés, sia perqué realment n'és

l'autor (Sant Jeroni), sia perqué la sem-

blanza de les idees i de la llengua amb
la del Pentateuc feren que li fos atribuit

(Sant Agustí). En el primer cas, l'épo-

ca seria la fi del pelegrinatge peí desert,

quan Déu puní el poblé, desUiurat del

jou egipci, amb rextermini deis majors
de vint anys.

I. — Refugi. M: habitado; correcció

d'alguns manuscrits i de LXX.
2-3. — Contrast entre l'eternitat de

Déu i la caducitat deis homes. El nai-

xement de Tunivers és per a Déu etem
com el d'un home.

4. — Mil anys. Xifra rodona que ex-
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0 com una vigilia de la nit.

^Com una torrentada els arrabasses,

són com un somni del matí,

són com una herba verdejant,

^al dematí floreix, verdeja,

al vespre ja és dallada, ja s'asseca.

'Som, talment, per ta ira consumits

1 contorbats peí teu arborament.

^Posares davant teu les nostres culpes,

a la Uum de ta fac nostres secrets.

^ Car tots els nostres dies

al furor de ta ira es dissiparen,

finírem nostres anys com un sospir.

^°Els jorns de nostra vida, setanta anys,

i, si som forts, són \iiitanta anvs,

i en sa gran part, treball i vanitat,

perqué passen rabent i ens en volem.

¿ Qui coneix la puixanya de ta cólera

i amb temor condecent el teu enuig?

^*Els nostres jorns ensenya'ns de comptar,

tal que al cor fem tornar la saviesa.

Torna, Senyor. ¿Fins quan?

Deis teus servents ten condolenca.

5, nPtr.ui, 8.-6, Ps.ucxu, 20; Is.xL, 6,7.-7, lob nv, i.-9, Ir.xvi,!;; lob iixiv, 32; Ps. xis,i 2.-l3,Ps. rxxvin, J

pressa un temps molt Uarg.

—

Com una els palesa amb la llum de sa fac.

vigilia de la nit. Sobre la divisió de la 9. — Com un sospir. LXX i Vg tra-

nit en vigílies, vegeu la nota al Saina dueixen: es consumeixen en neguits, com.

LXII, 7. Una vigilia eren quatre hores, i Taranya. Segons la creenga popular,

encara de la nit, que no deixa cap vestigi. Taranya es desentranya i es fon teixint

5. — Com un somni del mati. Res de la tela.

t2in fugsiq i mútú. —Com una herb2. Sota 10. — En sa gran part. M: en llur

el sol ardent de l'Orient, l'herba nascu- orgull; correcció de LXX i S.

da al mati es desseca el mateix dia. 12. — El fet de saber comptar els

6. — Es dallada. El verb hebreu pot breus dies de la nostra vida, per aixó

significar també, cora alguns traduei- mateix tan preciosos, és mostra de sa-

xen, es niarceix. viesa. La resta del Salm té un to seré i

8. — Nostres secrets. Els pecats optimista,

ocults, que voldriem que ho fossin 13.

—

Eins quan? S'entén: ¿fins quan
tant a Déu com ais homes, pero Déu no tomarás? Vegeu Salm VI, 4.
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^^Apeixa'ns ben dejorn de ta bondat

per jubilar i gaudir tots nostres dies.

Fes-nos gaudir pels jorns que ens afligires,

pels anys en qué hem sofert la malauran^a.

^^Als teus servents palesi's la teva obra

i ta gloria a llurs filis.

^'I la bondat de Déu Nostre Senyor

siguí sobre nosaltres

i aferma'ns l'obra de les no3tres mans

i l'obra de les nostres mans aferma.

SALM XC (XCI)

Seguretat sota la protecció divina

^Tu que a Tempar habites de rAltissim,

t'estás a l'ombra de TOmnipotent,

*digues a Déu : « Refugi i castell meu,

Déu meu, en qui confio.»

^ Car del Ua^ del Hacer et deslliurará

i de marfuga perniciosa.

l4, Pí. VI, j; Dt. xxxii, 56; Ps. cvi, 4s; Ps. cxxxv, 14. - 17, Hab. 111, 2. - 18, Ps. xxvi, 4; Is. xxvi, 12. -

1, Ps. XXXI, 7; Ps. Lx, 5; Ps. XVI, 8; Ps. cxx, 5. - 2, Ps. xxiv, 2.-3, Ps. Lxvni, 23; Ps. cxviii, no.

14-17.— Les coses que el Salmista

demana a Déu en aquests versets són
béns de Pera messiánica.

XC— És un bell cantde l'ánima que
reposa confiada en la protecció que Déu
atorga ais qui l'estimen, i que dona una
veritable immunitat contra tots els mals
que amenacen els homes. Segons LXX,
que ho devia treure d'alguna tradició

jueva, l'autor és David. L'ocasió histó-

rica podria ésser la terrible pesta que
delmá el poblé d'Israel devers la fi del

regnat del Rei Profeta.

1-2.— Alguns intérprets veuen ja ací

el diáleg, atribuint els dos primers ver-

sos (versicle i) a una veu humana i els

altres dos (versicle 2) a una altra; el

diáleg, segons els mateixos, segueix
així: primera veu: 3-8; segona veu: 9a;
primera veu: 9 ¿'-13; conclusió en boca
de Déu : 14-16.

1-2.— Els dos primers versicles pre-
senten en M la següent forma : ^Mí/;a¿?í7a

en Vempar de rAltissim— s' estará a Vom-
hra de V Omnipotent— Jo dic a Déu...;
correcció de IB.

7,. — De marfuga. LXX, Aq i S lle-

geixen : de paraula (cosa), d'on Vg: a
verbo áspero.
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^EU t'aixoplugará amb les seves plomes,

sota ses ales trobarás refugi,

broquer i cuirassa és sa fidelitat.

^Les basardes de nit no temerás,

ni la sageta que de dia brunz,

^ni la marfuga que s'esmuny a l'ombra,

ni Testrall que devasta a pie migdia.

' Que en caiguin mil al teu costat

i deu mil més a ta má dreta,

a tu no se t'acostará.

^Ans amb tos propis uUs contemplarás

i deis malvats veurás la recompensa,

^perqué el refugi teu és el Senyor,

has posat en l'Altíssim ton castell.

Cap malauranca no t'atenyerá,

ni cap flagell s'atansará a ta tenda,

^^car comesa ais seus ángels féu de tu

que en tots els teus camins et custodiin.

^^Et portaran sobre els palmells,

que ton peu amb cap pedra no ensopegui.

^^Passarás sobre Táspid i la vibra

i el Ileó i el dragó trepitjarás.

4, Ps. KVi, 8; Mt. xxiu, 57; Le. xiu, 34; Ps. xxxiv, 3. - 5, Pr. 111, 23-24; Is. xlui, 2. - 6, Dt. xxxn, 24; Is.

xxviu, 2. - 8, Ps. XXVI, 34. - 9, Ps. Lxx, 3. -11, Ps. xxxiii, 8. -12, lob v, 23; Ps. xxxvi, 24. - l3, Lc.x, 19.

4 — Broquer i cuirassa és sa fidelitat.

Desnoyers creu que aquest vers és de

massa en aquesta estrofa i que cal tras-

lladar-lo a la fi del versicle 7, que fa

una estrofa truncada. La paraula hebrea

per cuirassa és de sentit incert.

5. — Les basardes de nit i la sageta

són perills de la guerra.

6.— La marfuga i l'estrall de migdia
(probablement la insolació, sovint mor-
tal en aquells dimes) són els perills de

les malalties. LXX, Aq i Vg tradueixen

l'estrall del migdia per el dimoni de mig-

dia. Segons una antiga tradició jueva,

el mot hebreu corresponent designa un
deis dimonis més temibles, que gosa
atacar-nos en pie dia

; pero aquesta

interpretació és deguda a una lectura

defectuosa de l'original.

8. — Ans amb tos propis ulls contem-

plarás. Tu no en patirás gens, només
veurás la fi deis qui no confien en Déu.

9. — Perqué el refugi teu és el Senyor.

M: Perqué tu, Senyor, ets el meu refugi;

correcció de IB.

II. — Car comesa ais seus ángels féu
de tu. Text clássic per a demostrar
l'existéncia deis ángels custodis. Fou
usatper Satanás per a temptar Jesús: Mt.
IV, 6; vegeu també Gn. XXIV, 7; Ex.

XXIII, 20; Ps. XXXIII, 8.

13. — Els animáis esmentats en

aquest versicle designen metafórica-

ment els perills espiriruals. Una pro-
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^^Car m'és afecte, Talliberaré,

Tempararé, car conegué mon nom

;

m'invocará i jo l'escoltaré.

Jo seré amb ell en raflicció,

l'afranquiré i el glorificaré.

^^Jo de llargs dies el saciaré

i ma salut palesaré ais seus ulls.

SALM XCI (XCII)

El govern dwí

^Salm. Cántic. Per al dia del dissable.

^És cosa bona de Uoar el Senyor

i cantar un salm, oh Altissim, al teu nom,

^ de proclamar al mati ta pietat

i ta fidelitat durant les nits :

*amb Farpa de deu cordes i la lira,

cantant damunt la citara.

^Car Tu, Senyor, em delectes amb tes obres,

jo exulto per les fetes de tes mans.

^Com són excelses, oh Senyor, tes obres,

tos pensaments pregons fora mesura

!

l4, Ps. IX, 10. -15, Is. xLui, 2; I Rg. 11, 30. -16, Dt. VI, 2; m Rg. iii, 14. -1, Ps. cxlvi, i. - 2, Ps. Lxxxvni,

2. - 3, Ps. xxxn, 2. - 5, Ps. xxxix, 6; Rm. xi, 33. - 6, Ps. xciii, 8.

mesa semblant, en sentit ádhuc mate-

rial, per ais primers teraps de l'Església,

féu el Senyor ais seus deixebles: Me.
XVI, 18; Le. X, li^.—Láspid. M: el

Ileo; correcció de LXX, S, Hi.

14-16. — Aquest final del Salm és un
oracle dit peí mateix Déu, que confirma
tot el que ha estat dit abans.

14. — Conegué mon nom. El verb he-

breu designa un coneixement afectuós

que comporta l'honor retut a tot el que
aquest nom representa. Déu aleará el

qui el tindrá a un alt lloc inaccessible

ál mal.

16. — La salut ací promesa és també

la messiánica, a atényer sobretot en l'al-

tra vida.

XCL—Himne litúrgic que es cantava

els dissabtes. Mostra l'equitat de Déu
en el govern del món, que fa perdre els

dolents i triomfar els bons, els quals fa

florir ádhuc en llurs velleses. El pro-

blema de la prosperitat passatgera deis

dolents hi és resolt sense hesitació i

quasi sense plantejament, estenent tot

seguit l'esguard a les sancions darreres.

Tant l'autor com l'época histórica són
desconeguts.

3. — Al matí i durant les nits, és a

dir sempre.



248 ELS SALMS-XCI, 7-16

' L'home groller no hi entén res,

rimbecil no compren aqüestes coses.

^Ni que els inics germinin com l'herbei,

ni que floreixin tots els malfactors,

és per portar-los a ruina eterna.

^Mes Tu, Déu, ets l'Excels eternament. v

^^Car heus ací tos enemics, Senyor,

heus ací morirán tos enemics

i els malfactors serán tots dispersats.

M'has enaltit el corn com el d'un brúfol,

m'has arruixat d'oli novell

;

^^es rabeja mon uU en mos contraris

i amb plaer senten mes orelles

parlar deis meus malignes insurgents.

^^El just com la palmera florirá,

com el cedre del Liban creixerá.

^^Plantats dintre la casa del Senyor,

floriran dins els atris del Déu nostre.

Ádhuc en la vellesa faran fruit,

tots gerds es mantindran i esponerosos,

^^per tal d'anunciar com Déu és recte,

ma roca, on no hi ha gens d'iniquitat.

9, Ps. cxxviu, I.. 2; Nah. i, 2; Ps. tx\ii, 2. - lO, I Rg. 11, i; Nm. xxiii, 22; Ps. xxii, 6.-11, Ps. un, 9,

l2, Ps. u, 10; Is. Lxv, 22; Os, XIV, 5-8; Am. 11, 9; Idc. ix, i s -13, Ps. 1, }.-l5, Dt. xxxii, 4; Rom. ix, 14

8. — A rOrient, el sol i la pluja fan virtut fortificant. D'altres tradueixen:

créixer l'herba molt de pressa. — Ruina d'oli purissim.

eterna. No es tracta, dones, com en 12. — El Salmista veu i sent els seus
altres llocs, da cástigs temporals. enemics amb l'alegria de veure'ls ex-

9-10. — Contrast entre la immutabili- piant Uurs malifetes.

tat de Déu i la ruina segura i próxima 13-14- — La Palestina no posseía
deis pecadors, que creien poder-lo de- grans boscúries; les palmeres i els ce-

safiar. dres (l'arbre gegantí del Liban) eren
1 1 . —El brúfol és un símbol de la for- plantats a les terrasses del Santuari,

ga i del braó indomtable; vegeuPs. XXI, fet que torna més suggestives aqüestes

22; Dt. XXXIII, 17. — M'has arruixat. comparances. A remarcar el contrast

lA: he estat arruixat; correcció de S i T. del cedre i la palmera, arbres alts i—D'oli novell. D'un oli particularraent sempre verds, amb l'herba amb qué son
untuós,com el que s'usa va per a ungir-se comparats els inics al v. 8.

la testa en les festes tant religioses com 15. — La palmera i el cedre atenyien

profanes. Aqüestes uncions tenien una una notable longevitat.



ELS SALMS-XCII, 1-5 249

SALM XCII (XCIII)

La majestat del Reí etern

*Déu regna, s'ha vestit de majestat,

s'ha vestit de puixan^a, s'ha cenyit.

Ha refermat ensems l'orbe del món,

que no trontoUará.

^Refermat és ton soli des de sempre,

Tu existeixes de tota eternitat.

^ Alcen els rius, oh Déu, alcen els rius llur veu,

alcen els rius llur fressa.

*Més poderos que el bruit de moltes aigües,

més poderos que el trángol de la mar,

poderos en els cels és el Senyor.

^Fefaents fora mida son els teus testimonis,

a ta casa s'adiu la santedat,

Senyor, per la durada de les époques.

1, I Par. XVI, ji; Ps. ciii, i; Is. ui, 7; Apc. xix, 6; P$. lxv, 6; Ps. xcv, 10. - 2, Ps. xliv, 7. - 4, Ps. lxiv, 8.

XCII. — Cántic litúrgic a la majestat

de Déu, Rei de tota la Natura, que té

l'eternitatper durada, que domina totes

les revoltes deis elements i ordena el

caos; tota la Natura és així un Temple
ornat de santedat. L'autor seria David,

segons el títol que posen a aquest Salm
LXX i Vg, els quals afegeixen, d'acord

amb elTalmud, que era cantat el diven-

dres, per ésser el dia en qué Déu acabá
la creació del món i comengá a exercir-

hilaseva reialesa. L'época és ignorada.

I. — En senyal de la seva reialesa,

Déu es revesteix de majestat i de pui-

xan^a. Amb aquest crit eren aclamáis

els nous reis d'Israel; vegeu II Sm. XV,
10; IV Rg. IX, 13. — Ha refermat en-

sems Vorhe del món. Ací el món sembla
ésser la térra, afermada per l'Omni-
poténcia de Déu sobre les aigües, de

íes quals ha emergit. M diu : ensems

¡'orbe del món s'ha afermat ; correcció

de LXX, T, S, Hi.

2. — El soli de Déu, o sia la seva

reialesa sobre les criatures, data de la

creació del món, peró l'existéncia de

Déu és eterna.

3 .—Per a ordenar el món, Déu hagué
de vencer el desordre tumultuós de les

aigües en el caos primitiu. D'altres

veuen ací una imatge de les revoltes

deis pobles gentils contra la reialesa del

Déu d'Israel.

4 . — Més poderós que el trángol de la

mar. M: poderosos els trángols de la mar;
correcció de IB.

5.—Aquest Déu totpoderós estableix

especialment el seu regne teocrátic a

Israel per mitjá deis seus testimonis o
prometences, que,essent sevcs, no po-
den ésser altrament que del tot verídi-

ques, com la seva Casa ha d'ésser santa.
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SALM XCIII (XCIV)

DÉU VINDICADOR dIsRAEL

^ Oh Déu de les vindictes, oh Senyor,

oh Déu de les vindictes, refulgeix.

^Alca't, oh Jutge de la térra,

dona ais superbs la paga que es mereixen.

^¿Fins quan els ávols, oh Senyor,

fins quan els ávols soberguejaran,

* garlaran, parlaran amb insolencia,

es vanaran tots els qui fan el mal ?

^EUs, oh Senyor, trepitgen el teu poblé

i afligeixen ta herencia,

^ assassinen la vidua i l'estrany,

ells occeixen els orfes

' i diuen : « Déu no ho veu,

ni cap esment no en té el Déu de Jacob.»

^ Feu de comprendre, estults del poblé

;

i els insipients, dones ¿quan posaren seny?

^
l Qui l'orella ha plantat no hi sentirá,

o no hi veurá qui l'ull ha afai^onat?

¿ Qui els pobles instrueix no punirá,

1, Dt. xxxii, 3j; Nah i, 2; Hbr. x, 30. - 2, Gn xviii, 25, - 3, Ps.lxxui, 10. - 7, lob xxii, 13. - 9, Ex. iv, 11;

Pr. XX, 12. - lO, Rom. 1, 20; Rom. 11, 14, ij; Is. xxviii, 26.

XCIII. — Clam d'auxili a Déu, a qui una d'aquelles terribles teofanies en qué
el Salmista demana el cástig deis seus anorrea els pecadors en un instant.

opressors, deis quals retreu els crims, 6.—La vídua, l'estrany, l'orfe, imat-

les blasfémies i l'estultesa; Déu ho veu ges deis éssers sense defensa, que
tot, i per aixó el Salmista té una gran aquells malfactors, erigits en autoritats,

confianza que Déu no deixará de socór- afligien fins a occir-los.

rer-lo i d'alliberar el seu poblé. Segons 9-10. — Qjaatre respostes a la petu-

LXX, aquest Salm seria de David, atri- láncia de creure que Déu no heu es-

bució que ha estat molt discutida, per ment deis pecats deis homes (v. 7):

tal com alguns passatges semblen refa- Déu posseeix eminentment totes les

rir-se a époques posteriors. facultats que té l'home.
1-2.— El Salmista demana a Déu
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el qui acienta els homes?

^^El Senyor sap els pensaments de l'home

com són de fútils.

^'Benaurat Thome ensenyat teu, Senyor,

que Tu instrueixes en ta Ilei

^^per a sola^ deis dies malaurats

fins que la fossa de l'inic s'excavi.

^*Car no rebutjará Déu el seu poblé

ni llan^ará sa herencia,

^^ans a justicia tornará el judici

i tots els de cor dret el seguirán.

^^¿Qui s'alcará per mi contra els malvats,

qui contra els malfactors estará amb mi ?

^'Sinó que Déu és mon ajut, ben prest

tindria la meva ánima

en el lloc del silenci el seu sojorn.

Quan jo pensó : « Mon peu ha vacillat »,

em sustenta, Senyor, la teva grácia.

^^Quan s'agombolen en mon si els afanys,

els teus consols delecten la meva ánima.

^^¿Se't juntarla el tribunal inic

que amb la Ilei forja Topressió?

^^Que l'ánima del just ells agredeixin,

que condemnin la sang de l'innocent,

11, I Cor. lu, 20 - l2, Pr. 111, 12. - l3, Ps. uv, 24. - 14, I Rg. xii, 22; Rom. xi, 2. - 17, Ps. cxxiii, i, 2.

-

18, Ps. xxxvii, 17. - 20, Ps. Lvn, 3.-21, Ex. xxiii. 7; Mt. xxvii, 4.

' 12. — Contrast amb els impius arro- 17. — El lloc del silenci. El sojorn

gants: el verament feli? és l'home que infemat deis morts, que viuen en un
es deixa ensenyar per Déu i accepta silenci letárgic.

els seus cástigs.— Ta Tota la revé- 19. — Ni que el just es negui-

lació continguda en els Llibres Sants. tegi de vegades, aviat es consola pen-

1 5 .
—A justicia tornará el judici. Els sant que Déu está prompte a aju-

tribunals donaran sentencies justes; al- dar-lo.

lusió a la gran corrupció de la justicia 20. — Aml la Ilei forja Vopressió.

d'aquella época. Conjumina les sentencies injustes sota

16. — El Salmista s'atribueix la re- aparenta de legalitat. El text hebreu
presentació de tots els injustament per- és tanmateix obscur.

seguits.



252 ELS SALMS-XOn, 22-XCIV, 7

**ce]rí, el Senjor sera per mi un castell,

T2sa Déu, roca dd mea refiigí.

^ ^ 1 i'eUs Dor maldat £ui recaore,

r t : _ : : r : srsitat cls fittá perdie,

e.i :t:irr t: -CEtre Se- :: Déu!

SALM XCI\' (XCV)

Ixvttac::

s - ^ _ _ - - - - - - - - - -

c

a;P^aDnr,i^£,^xc>iz,o;Dl:.XDiB,is;IItg.xEBQ.4- ir- Bni,7-si, if.

22.— Ssri. M: «riSí^ coaccáó fr.
"

1 id- Era
de IB. e. es, pre-

23.— El SalmisBa expcessaja sera
oenesa de Teme les wnjanrrs de Déa
sobfe els iaks, ¡nrocades al comenqx-

XaV.—Ezbonacáá al poUe elegir a
fidel en l'adoiació i en el servei

D6a, ircocdant-ü d cásdg que la
valgné ais seos paics end

deseit. LXX, Yg i lambé Sant Pam

4'

Cr-

e.

*" -

P
Cr



ELS SALMS-XCIV, 8-XCV, 2 255

Tant de bo que sentíssiu avui la seva veu

:

^— No eaduriu vostre cor tal com a Meribá,

com al desert el dia de Massá,

^allí on els vostres pares em templaren,

on a prova em posaren tot i haver vist mes obres.

Vaig teñir quaranta anys en fástic tal nissaga

i vaig dir : « Poblé errívol són de cor

i que no ha conegut les meves vies.

^^Per aixó vaig jurar en la meva cólera:

Poc entraran en mon repós » —

.

SALM XCV (XCVI)

DÉu, Reí universal

^ Canteu a Déu un cántic nou,

canteu a Déu, totes les terres,

^canteu a Déu, beneíu el seu nom,

sa salut publiquen de dia en dia.

8, Ex. xvii, 2, 7; Nro. XIV, 22. - 9, I Cor. x, 9. - 11, Hbr. iv, 3, j;Nm. xiv, 23; Dt. xii, 9. - l-l3, I Par. xvi,

23-33; P*' xcvni.

8.—D'ací fins a la fi del Salm parla

Déu. — Tant de bo que... Vegeu el bell

comentan de Sant Pau a aqüestes pá-

ranles: Hbr. III, 7; IV, 13. —Meribá i

Massá. Noms d'una localitat del desert

on els jueus peregrinants es rebeliaren

contra Déu. Vegeu Ex. XVII, 1-7 i

Nm. XX, 2-n.
9.—Mes obres. M: ma obra; correcció

de LXX.
10.— Tal nissaga. M: nissaga; ad-

jectiu restituít per LXX, S, Hi. — Les

meves vies. La manera de procedir del

Senyor, o també la conducta que Déu
manava que observessin els israelites.

11.— Vaig jurar. Després de la sedi-

ció del poblé al desert de Cades : Nm.
XIV, 20-23. En cástig d'aquelles rebel-

lions, aquella generació fou condemna-
da a morir peí camí, sense poder entrar

a la Terra de promissió, lloc de des-

cans de les fatigues sofertes en el de-

sert.

XCV. — Invitació adregada a Israel,

a les nacions gentils i a les criatures

inanimades perqué lloin l'únic Déu
veritable, que ha de venir a la fi deis

temps a fundar el reialme messiánic

;

aquest regnat universal de Déu portará

l'alegria a tots els pobles. L'autor és

David, segons LXX i Vg, confirmant
l'atribució de I Par. XVI, 23 sq., on
Uegim que fou cantat quan l'Arca fou
trasUadada de la casa d'Obededom ai

Tabernacle erigit sobre Sion.

I.— Un cántic nou. L'establiment del

reialme universal de Déu essent un
esdeveniment nou i grandiós, cal un
cántic nou per a celebrar-lo. Vegeu Ps.

XXXri, 3; Is.XLII, 10.— Totes les terres.

Tots els habitants del món.
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^Narreu entre les gehts la seva gloria,

ses meravelles en els pobles tots.

* Car gran i molt lloable és el Senyor,

Ell, formidable més que tots els déus.

^ Car tots els déus deis pobles, vanitats,

pero el Senyor ha fet els cels.

^Majestat i decor davant sa fac,

puixan^a i esplendor dintre el seu Santuari.

^Doneu a Déu, nissagues de les gents,

donen a Déu gloria i puixanca,

* donen a Déu la gloria del seu nom.

Alcen l'ofrena, entreu en els seus atris.

^Adoren el Senyor amb sagrat agenc,

trem a sa fac, oh térra tota entera

!

Dignen entre les gents : « El Senyor regna

i l'orbe afermará que no trontolli,

regeix els pobles amb dretura.»

^^Que els cels s'alegrin i la térra exulti,

que fressegi la mar i tot quant l'omple,

exulti el camp i tot el que conté,

i albora tots els arbres del bosc s'alegraran

a la fac del Senyor, per tal com ve,

per tal com ve per governar la térra.

L'orbe del món governará amb justicia

i els pobles amb la seva Ueialtat.

5, PS. CXlll, 23.-6, Pa. LXXVll, 61.-7, PS. XXI, 2S.-8,PS.XL1V, 13; Ps. CXV, 10. -l2, Is. XXXV, I.-13, Ps. LXVl, 5

5.—Els déus deis pobles, vanitals. Ve- 9. — Amb sagrat agetif. Amb vesti-

geu Sant Pau a I Cor. VIII, 4-6. L'únic dures sagrades; vegeu Ps. XXVIII, 2.

ver Déu és el que creá els cels. Fins els pobles gentils són invitats a re-

6. — Majestat, decor, puixanca i es- vestir-se de les robes litúrgiques per

plendor són com els ministres del Rei adorar el ver Déu.
universal. El Santuari pot ésser el del 10. — L'orbe afermará. M: Vorhe está

cel o el de Jerusalem. afermat; correcció de LXX, S, Sym,
7. — Les gents. Les nacions gentils. T, Hi.

8. — Alceu Tofrena. Oferiu el sacri- 10-12. — Anunci joiós de l'adveni-

fici, acte que es feia elevant la víctima. ment del nou regne i de l'alegria uni-
—En elsseusllindars. Ais atris del Tem- versal.

pie de Jerusalem.
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SALM XCVI (XCVII)

El judici triomfal de Déu

^El Senyor regna, que la térra exulti,

la multitud s'alegri de les illes.

^Nuvolada i calitja al seu voltant,

justicia i dret les bases del seu soli.

^Davant son rostre un foc s'avan^a

i tot voltant sos enemics abrusa.

*Sos llampecs iliuminen l'univers.

Ho veu la térra i s'estremeix,

^ talment com cera es fonen les muntanyes

a la hq del Senyor,

en hg de TAmo de la térra tota.

^Els cels proclamen sa justicia

i sa gloria contemplen tots els pobles.

' Confosos són tots els cultors d'imatges

i que deis idols s'envaneixen

;

davant d'Ell es prosternen tots els déus.

1, I Par. XVI, 31. - 2, III Rg. viii, 22; Ps. xxii, 12. - 4, Ex. xix, 18; Ps, lxxvi; 18. - 5, Idc. v, 5; Nah. 1, 5. -

6, Ps. xLix, 6.-7, Hbr. 1, 6.

XCVI. —Voltat de l'aparat tempes-
tuós de les antigües teofanies, Déu es

manifesta com a Rei de tota la térra; el

món se n'estremeix, els déus falsos i

llurs cultors són anorreats, mentre Sion
sobreix de joia. L'autor és David, se-

gons el títol de LXX i Vg; l'ocasió,

segons uns, quan fou reconegut rei per

totes les tribus d'Israel, poc després de
la mort de Saül (II Sm. V); segons d'al

-

tres, després de la desfeta d'Absalom
(III Sm. XIX, 9 sq.).

I . — Tot el món ha d'exultar a l'ad-

veniment d'un tal Rei, pero assenyala-

dament les illes, qo és les terres del vol-

tant de la Mediterránia, poblades de
pobles idolatres.

2. — Enmig de la tempesta teofánica

(vegeu-ne de semblants en Ex. XIX; Ps.

XVII; Hab. 3), Déu apareix assegut en
el seu tron, que sostenen la justicia i el

dret.

7. — Destrucció deis cuites idolátrics.

Els déus que es prosternen davant el

Déu veritable, o són les forces cósmi-
ques, adorades per alguns pobles, o els

esperits del mal, els dimonis, que usur-

paven els honors deguts només a Déu.
LXX i Vg tradueixen: Adoreu-lo tots els

ángels, text que Sant Pau (Hbr. I, 6)
cita per demostrar la superioritat del

Messias sobre els ángels, d'on aquest
Salm ha d'ésser considerat messiá-
nic.
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^ Ho sent Sion i se n'alegra

i n'exulten les viles de Judá,

Senyor, pels teus judicis.

^ Car Tu, Senyor, ets excels damunt tota la terra^

fora mida enaltit damunt de tots els déus.

^°Déu ama els qui detesten la maldat,

custodia la vida deis seus sants

de la má deis inics.

^Mx la llum per al just

i pels cordreturers ix l'alegria.

^^En el Senyor, oh justos, alegreu-vos

i celebren el seu sant nom.

SALM XCVII (XCVIU)

Déu vencedor, Reí i Jutge just

Salm.

Canten a Déu un cántic nou,

car meravelles ha acomplert : victoria

li ha donat sa destra i son sant bra^.

9, Ps. ixxxvii, 19. - lO, Ps. c, 3; Dan. ni, 28; Dan. vi, 22, 27; Act. xn, 1 1 . - 1 1, lob xx i, 28; Ps. cxi, 4;
Pr. IV, 18. - l2, Ps. xxix, 5.-1, Ps. xxxm, 4; Ex. xv, 6; Le. i, ji.

8.

—

Les viles de Judá. Les pobla-
cions de Terra Santa distintes de Jeru-
salem.

10. —Déu ama els qui detesten la mal-
dat. M: els qui amen Déu detesten la

maldat; correccions de IB i d'alguns

nianuscrits i S.

10-12. — Efectes del regnat del Déu
veritable per ais justos.

11. — La llum. La del restabliment
de la justicia, tan absentdel món encara
rebel al nou Rei.— Ix la llum per al

just. M: la llum és sembrada per al just;

correcció de LXX, S, T, Hi.

XCVIL — Després d'una gran des-

lliuranga d'Israel, o potser cantant pro-

féticament la victoria amb qué Déu
establirá el Reialme messiánic, el Sal-

mista invita el seu poblé, els gentils i

ádhuc la Natura a celebrar la gran pui-

xanga del ver Déu, el reialme del qual

s'estendrá a tot el món; és, dones,

també un Salm messiánic. L'autor és

David, segons el títol de LXX i Vg.
I. — Sa destra i son sant braf. La

sola forga de Déu, sense cap auxili

humá, ha acomplert la gesta.
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2 Coneixedor ha fet Déu son salvament,

sa justicia ha mostrat ais uUs deis pobles.

^S'ha recordat de sa misericordia

i de sa lleialtat

en gracia de la casa d'Israel.

Totes les fites de la térra han vist

l'auxili salvador del nostre Déu.

^Festiveu el Senyor totes les terres

:

alegreu-vos, gaudiu i salmegeu.

^Salmegeu amb la cítara al Senyor,

amb citara i so de saltiri,

^ amb les trompetes i amb el toe del corn :

jubileu a la fai; del Rei Senyor.

'Bramuli el mar i tot el que Templena,

el món i tots sos habitants,

^aplaudeixin el's rius,

totes albora exultin les muntanyes

^ a la del Senyor, per tal com ve

a governar la térra.

L'orbe del món governará amb justicia

i els pobles amb dretura.

2; Is. ui, 10; Le. 11, 30. 31; Le. in, 6; Act. xui, 47; Aet. xxviii, 28; Is. lxii, 2; Rom. 111, 25, 26. - 3, Le. 1,

54; Is. xux, 6.-5, Ps. xci, 9. - 6, I Par. xv, 28. - 7, Ps. xcv, 11. - 8, Is. lv, 12. - 9, Ps. xcv, 10, 13.

3. — Totes les fites de la térra. La
fama deis prodigis que féu el Senyor
quan desUiurá els israelites del jou

egipci s'estengué per tots els pobles

{Ex. IV). Igualment s'estendrá la deis

qui inauguraran el reialme del Messias.

7-8. — La Natura s'ha d'associar a

la joia d'homes i pobles. —Aplaudeixin

els rius. Facin gran brogit amb llurs

aigües, talment com si aplaudissin: ve-

geu Ps. XLVI, 2; II Rg. XI, 12. Els

quatre darrers versicles són manllevats
quasi literalment al Salm XLV, vv.

11-13.

9. — Per tal com ve a governar la

térra. Vi: per tal com ve, per tal com ve a
governar la térra: el segon per tal com ve

ha estat suprimit segons el códex ale-

xandrí de LXX i per semblanza amb el

Salm XCVI, 13.

17 - ANTIC TESTAMBNT VU
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SALM XCVIII (XCIX)

El Reí sant

^El Senyor regna: els pobles tremen;

seu sobre querubins : la térra branda.

^ Gran és Déu a Sion

i elevat per damunt de tots els pobles.

^ Glprifiquin ton nom gran i terrible,

és un nom sant.

*I el potent regna, que ama la justicia.

Tu has afermat les coses dretureres,

practiques a Jacob dret i justicia.

^Enaltiu el Senyor, el nostre Déu,

i deis seus peus a l'escambell postreu-vos,

son escambell és sant.

^ Entre els seus sacerdots Moisés i Aaron,

Samuel entre aquells que el seu nom invocaven.

Clamaven al Senyor i Ell els oía,

1, I Par. XVI, 51; Ex, XXV, 22; Ps. Lxxix, 2. - 3, Le. 1, 49.- 5, I Par. xxviii, 2; Apc. xv, 4. - 6, Ex. xxiv,6-8;

I Rg. vu, 9; I Rg. xii, 18.

XCVIII. — Encara un cántic a la uni-

versalitat del reialme del Déu d'Israel;

és un Rei sant, co és inviolable, pero

també un Rei just; cal que tots els po-
bles el temin i l'adorin amb lloances,

com ho feien els grans cabdills d'Israel,

que n'acceptaven els premis i els cás-

tigs. Segons una tradició jueva, reco-

llida per LXX i Vg en el títol, l'autor

seria David, i l'época seria, en aquest

cas, la mateixa deis Salms anteriors.

1 . — No és la joia, com en els Salms
anteriors, sino la temor de la térra

i deis pobles davant el nou Rei, el

que £.quest recalca.

—

Sobre querubins.

L'Arca, tron de Déu a la térra, estava
voltada de querubins: Ex. XXV, 22.

—

La térra branda. M: la térra trontoUa;

correcció de IB.

2. — Déu tenia el seu tron, l'Arca, a

Sion, des d'on el seu regnat s'havia

d'estendre pertot.

4. — 1 el potent regna. M: i la Jorga
del rei; correcció de IB. —Ama la justi-

cia. Contrast amb els déspotes del po-

bles gentils.

5 . — Deh seus peus a VescambelL

L'Arca, i especialment el propiciatori:

Ex. XXV, 22; II Par. XXVIII, 2; Ps.

CXXXI, 7. Els sants Pares ho apliquen

figurativament a la humanitat de N. S.

Jesucrist.

6. — Mirada retrospectiva a la histó-

ria d'Israel, per tal de mostrar la bon-
dat de Déu envers ell. Moisés acomplí

funcions sacerdotals en diverses cir-

cumstáncies: Ex, XII, 24; Lv. VIII.

Aaron fou el primer gran sacerdot. Sa-

muel fou un deis sants més insignes

d'Israel. — Clamaven al Senyor i Ell els
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^ en columna de núvols els parlava

;

escoltaven els seus comandaments

i els preceptes que els dava.

^Déu Senyor nostre, Tu els has escoltáis,

fores per ells un Déu perdonador,

punidor tanmateix de llurs delicies.

^Enaltiu el Senyor, el nostre Déu,

i a sa santa muntanya prosterneu-vos,

perqué el Senyor, el nostre Déu^, és sant.

SALM XCIX (C)

InVITACIÓ a la LLOANgA DE DÉU

*Salm. Per a acció de grácies.

Aclameu el Senyor totes les'terres,

serviu a Déu amb alegría,

2 entren davant sa fac amb exultanga.

^Heu de saber que el Senyor és Déu,

Eli ens ha fet, d'Ell som.

7, Ex. xxxin, 9; Nm. xn, 5.-8, Nm. xii, 5; Nm. xx,

xxxiv, 30, 31.

oia. Sobre l'eficácia de la intercessió

d'aquests Sants Patriarques, vegeu Ex.

XVII, 10 sq.; XXIII, ii-i4per aMoisés;

I Sm. VII, 9; XII, 13; Eccii. XLVI, i6

per a Samuel. Aaron pregava contínua-

ment en l'exercici del cuite que pre-

sidia.

7. — En columna de núvols. Aquest
detall es refereix a Moisés i Aaron:

Nm. XII, 5; un fet semblant concer-

nint Samuel Uegim en I Sm. II, 4 sq.—
Escoltaven. M: observaven; corre cció de

IB, recomanada peí parallelisme.

8. — Punidor de llurs delicies. Els de

Moisés i Aaron (Nm. XX) ; unió de la

grácia de Déu i la seva justicia : per

l'oració d'aquests sants Déu perdonava

2. - 9, Ps u, 6. - 1, Ps. xciv, I. - 3, Ps. xciv, 6; Ez.

els pecats del poblé, pero ensems cas-

tigava llurs faltes própies.

9. — A sa santa muntanya. Sion.

XCIX. — Tota la térra és invitada a
lloar el Déu d'Israel, i amb ella, i prin-

cipalment, el poblé elegit, per al qual
ha estat sempre tan poderos i fidel. És
messiánic com els anteriors des del

XCII. Probablement es cantava durant
l'entrada solemne del poblé al Temple.

2. — Entreu davant sa jag. Dins el

Santuari.

— Ell ens ha fet, d'Ell som. Tant
individualment com coHectiva, és a dir

com a poblé elegit.— D'£"// 5ow. M: no
pas nosaltres (no ens hem fet); corre c-

ció de molts manuscrits, Q, Aq, T, Hi.
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poblé seu i ramat de sa pastura.

*Amb la lloanga entreu dintre ses portes,

en sos atris amb himnes,

glorifiqueu-lo, beneiu son nom.

•^Car Déu és bo i sa bondat perpetua,

de Tuna a l'altra genera va sa fidelítat.

SALM C (CI)

ESPILL DE PRÍNCEPS

^De David. Salm.

Cantaré la bondat i la justicia,

a Tu, Senyor, salmejaré.

^ Posaré esment en la perfecta via

quan ella se m'escaigui.

Aniré amb la innocencia del meu cor

dintre de casa meva.

^Davant mos ulls mai no proposaré

cap cosa injusta.

El faedor de malvestats detesto,

4, Ps. xcv, 10. - 2, III Rg. IX, 4; Ps. Lxxvii, 72. - 3, Dt. xv, 9; Ps. xcvi, 10.

4. — Dintre ses portes. Les portes del

Santuari jerosolimitá, que s'obren a

tots els pobies.

). — Déu és bo. Sembla una fórmula
usada sovint en la liturgia; vegeu Ps.

XXII, i; CVI, i; CXXXV, i.

C. — Programa de vida i de govern
d'un rei voltat de gent malvada. Els

punts d'aquest programa són : la sante-

dat personal, l'elecció de bon auxiliars,

l'allunyament i fins l'extermini del mal
i deis qui el fan. L'autor és indiscuti-

blement David; l'época més probable,

la del comengament del seu regnat so-

bre totes les tribus d'Israel : II Sm. V.
I . — Entre els atributs de Déu, el rei

Salmista escoUeix per .cantar sovint els

més adients al carácter reial : la bondat
i la justicia.

2. — Passatge molt obscur, que ha
rebut diferents interpretacions ; IB tra-

dueix: caminaré per la via immaculada—
¿ quan vindrás a mi ?, volent significar

que el caminar per la via immaculada
és un esforg per a arribar a la presencia

de Déu, impacientment desitjada. —
Dintre de casa meva. Remarcable desig

de conduir-se perfectament ádhuc en el

secret de la llar.

3. — El faedor de malvestats. Aquest
vers i els següents fins a comentar el

versicle 6 expressen elpropósit d'allun-

yar els dolents de la Cort. David tenia

nombrosos motius per a témer-Ios: la

corrupció de les corts orientáis i l'es-

carment de Saül, malmenat per con-

sellers perversos. M diu : el fer deis

malvats; correcció de S, T, Hi.
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no se m'afectará.

^ Cor pervertit será ben lluny de mi,

no coneixeré el mal.

^ Qui bescanta en secret el seu proísme,

jo el faré perdre.

Home d'esguard altiu i cor inflat,

no voldré tolerar-lo.

^Als fidels de la térra van mos ulls,

perqué habitin amb mi.

Qui segueix una via immaculada,

aquest em servirá.

' No habitará dintre de casa meva

qui obra amb falsia.

No romandrá a presencia deis meus ulls

qui diu mentida.

^ Tot malvat de la térra cada dia

jo faré perdre,

per extirpar de la ciutat de Déu

tots els qui fan el mal.

SALM CI (CII)

Clam de perdó des de l'exili

^Pregária d'un afligit defallent, que esplaia el seu plany davant el

Senyor.

4, Pr. XI, 20; Pr. XVII, 20; Mt. vii, 2^; II Tim. u, 19. - 5, Ps. xciii, 23.-8, Ps xlvii, 9.

5
.

—

Jo eJfaré perdre. Propósit lícit en
un rei, més si es tractava d'un deis seus

ministres.

8.— L'extermini del mal será un pro-

pósit que fará cada dia en llevar-se
;

aixi convé a la ciutat del Déu sant. Els

reis orientáis administraven justicia cada
matí a les portes de la ciutat (I Sm.
XV, 2; Ir. XXI, 12).

CI.— Salm compost segurament en-

vers la fi del captiveri de Babilonia ; el

Salmista, malalt i afligit, descriu amb
imatges vives el seu destret, que el posa
ben prop de la mort; en el verset 13,

canvia de tema i deplora la trista sort

de Jerusalem i deis exiliats i demana a

Déu que la reedifiqui; al verset 24, tor-

na al primer assumpte per demanar a
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^ Oh Déu, escolta ma pregaría

i ma clamor arribi fins a Tu.

^ No escondeixis de mi la teva fac

el dia del destret,

decanta a mi Toída quan t'invoqui.

*Car mos jorns s'esvaeixen com el fum,

com tió enees s'abrusen els meus ossos.

^Mon cor s'asseca recremat com l'herba,

que ni em recordó de menjar el meu pa.

^ Al crit del meu gemec,

els meus ossos s'encasten a la pell.

'Al pelicá m'assemblo del desert,

tornat com el mussol entre ruines.

^ Desensonyat gemego

com l'ocella soliua a la teulada.

^ Sense parar mos enemics m'ultratgen

;

els qui están furiosos contra mi

imprequen amb mon nom.

^°Car en comptes de pa jo menjo cendra

i mon beuratge amb llágrimes barrejo

3, Ps. XXVI, 9; Ps. Lxxxv, I. - 4, lac. iv, 14; lob xxx, 30. - 5, Ps. xxxvi, 2; I Rg. 1, 7; II Rg. xii, 17, 21. -

lO, Ps. KLl, 4; Ps. LXXIX, 6.

Déu etern que no el tregui abans d'hora

d'aquesta vida. Aquesta dualitat de tema
ha fet creure a alguns, sense necessitat,

que és una fosa de dos Salms. És el

cinqué deis penitenciáis. No es té cap

indici del seu autor.

4. — Com elfum. M: en elfum; cor-

recció de molts manuscrits, LXX, T i

Hi. — Com tió enees. La crémor de la

febre, que sembla consumir els ossos;
d'altres tradueixen : com un braser.

6.—Els meus ossos s'encasten a la pell.

Literalment a la meva carn. La magresa
causada per tant de penar i gemir l'ha

deixat reduít a pell i ossos.

7. — El pelicá i el mussol són ocells

amants de la solitud, on fan sentir,

sobretot el segon, llurs crits planyívols.

8. — Desensonyat gemego com Vocella.

M: desensonyat sóc com l'ocella; correc-

ció de IB. — Uocella soliua a la teulada.

Probablement la griva blanca de la Siria

que, quan perd el seu company, es posa
en una teulada, on es plany per Uar-

gues hores.

9. — La causa deis seus mals, i els del

poblé que personifica, són els ultratges

continus deis enQmics. — Imprequen amb
mon nom. El seu nom els serveix com
una expressió de maledicció. Era cos-

tum entre els orientáis, quan volien

maleir una persona, de desitjar-li els

mals d un enemic dissortat.

10. — En les afliccions, publiques o

privades, es cobrien el cap de cendra;

el Salmista diu que aquesta cendra

queia sobre el seu menjar, com les llá-

grimes a la seva beguda.
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a causa de ta ira i ta furor,

car m'has al^at i m'has Uan^at.

Com ombres allargades son mos dies

i jo m'asseco com el fenc.

^^Mes Tu, Senyor, dures per sempre

i de genera en genera ton nom.

^^Sorgeix i sigues a Sion propici,

perqué ja és temps de compadir-se d'ella,

perqué ve l'hora.

Car tos servents amen les seves pedrés

i senten condolenca de ses ruñes.

^^I temerán ton nom, Déu, les nacions

i tots els reis del món la teva glória

;

^^quan el Senyor restaurará Sion

i es mostrará en sa gloria,

^^al prec deis misers es decantará

i llur pregária no menyspreará.

^^Sigui aixó escrit per la futura génera

i lloí Déu el poblé naixedor,

^^car el Senyor ha mirat

de son altissim Santuari,

Ell ha esguardat del cel envers la térra

2, lob XIV, 2. - l3, Pá. IX, 7; Ps. cxxxiv, n. - l4, Is. lx, io; Zach. i, 12; Is. xl, 2. - 16, III Rg. viii, 43.

17, Is. Lx, 2.-18, Neh. I, 6, II. -19, Rom. xv, 4; Ps xxi, 32; Is. xliii, 21. -20, Dt. xxvi, i^; Ps. xiii, 3.

1 1 .
—M'has alfat i m'has llangat. Com 15.— Els jueus exiliats estimaven les

qui tira en Taire una pedra, que després pedrés i les ruñes de Jerusalem més
cau amb més forga. Així ho havia fet que els palaus de Babilonia; per aixó

Déu amb el poblé d'Israel. pregaven Déu que perdonés.

12.—Com ombres allargades. L'ombra 16-18. — La glória del Déu veritable

deis objectes a l'hora de la posta, que l'ha de moure a la restauració del reial-

s'allarga fins a confondre's amb la nit me teocrátic,cardavantd'aquestprod¡gi

que anuncia. els pobles gentils reconeixeran la seva

13.—El dol esdevé confianza; el Sal- forca invencible.

mista morirá prest, peró Déu és etem 16.

—

Ton nom. M: nom; correcció

i eteraament resta Rei d'Israel, capac de LXX i S.

de restaurar-lo. 19.—Aqüestes meravelles de Déu en
14. — Ja és temps... ja ve Vhora. favor del seu poblé serán escrites per a

Probablement el temps assenyalat pels ensenyamentde les generacions venido-
profetes pera la restauració d'Israel: res, preocupació constant del poblé d'Is-

Ir. XXV, 11; XXIX, 10. rael, que és expressada en tot el Saltiri.
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per escoltar els gemecs deis presoners,

els votats a la mort per deslliurar,

^^pel nom de Déu anunciar a Sion

i sa lloanga dins Jerusalem,

^^en reunir-se els pobles

tots junts, i els regnes, per servir el Senyor.

^*Ha batut peí cami les meves forces,

ha tallat els meus jorns.

Jo dic : « Déu meu,

al bell mig deis meus dies no em rapeixis:

duren tos anys per generes i generes.

^^Des del comenc fundares Tu la térra

i el cel és Tobra de les teves mans.

^^Ells finirán, pero Tu romandrás;

com vestit tota cosa envellirá

;

com un mantell els mudes i ells es muden

;

^^mes Tu ets igual, tos anys no teñen fi.

^^Els filis deis teus servents sojornaran segurs,

davant teu durará llur descendencia.»

21, Ps. Lxxvili, II. - 22, Ps. XXI, 23. - 24, lob xxi, 21. - 25, Is. xxxvm, 10; Ps. ixxxix, 1,2.- 26, Hbr. 1,

10, II. - 27, Is. Lxxiv, 4; Mt. XXIV, 3 s; II Ptr. in, 7, 10, 12; A pe. xx, 1 1; Apc. xxi, i; snpra, 12. -

28, Mch. m, 6; Hbr. xiii, 8. - 29, Ps. Lxvni, 37; Gn. xvn, 7.

21. — Els presoners i els votats a la

mort són els israelites exiliats, sotmesos
a captiveri i a penalitats mortals.

22. — Accions de grácies per la des-

Uiuranga.

23.—La restaurado del reialme d'Is-

rael será seguida de la conversió deis

pobles idolatres al cuite del Déu veri-

table, idea freqüent en els profetes i que
ha tingut i tindrá cada dia més la seva
realització en el Nou Testament; d'on
aquest versicle pot ésser considerat mes-
siánic.

2^.—Peí cami. El camí que duu a l'a-

liiberació d'Israel és tan llarg, que les

forces del Salmista defalleixen i tem de

morir abans, a mig camí de la seva

vida,

25 .— Duren tos anys per generes i ge-

neres. Invocació a l'etemitat de Déu per

tal d'obtenir un allargament de la vida,

insignificantper a Déu, per tal de podet

veure la fi del captiveri.

27-28. — Bella figura expressiva del

contrast entre la immutabilitat de Déu
i la caducitat de les criatures, ádhuc les

més duradores. SantPau (Hbr. I, 10-12)

aplica els versets 26-28 a N. S. Jesu-

crist en demostració de la seva divinitat.

29. — Darrera expressió de la con-

fianza. Els filis deis teus servents són les

gsneracions futures deis israelites.
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SALM CII (CIII)

LLOAXgA DE LA MISERICÓRDIA DIVINA

De David.

Beneeix el Senyor, ánima meva,

i el seu sant nom tot el que hi ha dins mi.

^Beneeix el Senyor, ánima meva,

no oblidis cap de tots sos beneficis.

^Ell que totes les culpes et perdona,

Eli que et guareix totes les malalties,

*que rescata ta vida del sepulcre,

que et corona de gracia i de clemencia,

^ que curulla de béns la teva edat

:

la teva joventut

es renovella igual que la d'una águila.

^Obra el Senyor justicies

i torna el dret a tots els oprimits.

1, Ps. au, I, 3 j; Ps. cxLV, i. - 3, Ps. cxxix, 8; Is. xxxiu, 24; Ex. xv, 26. -4, Ps. lv, 14; Ps. v, 13. - 5, Is.

XL, 31.-6, Ps. CXLV, 7

.

CII. — Cánlic d'una gran delicadesa 5. — Edat. La paraula hebrea cor-

a la misericordia de Déu, experimen- responent, de sentir ambigú, ha estat

mentada primer en la persona del Sal- interpretada de diverses maneres: LXX:
mista, que recorda una munió de bene- desig; P: eos; IB: vida; d'altres: ánima,
ficis; després en els altres homes, deis ornament, esquena; donem la interpreta-

quals Déu té pietat perqué coneix Uur ció de T, que guarda un cert paraHe-
feblesa; finalment en el poblé d'Israel, lisme amb l'hemistiqui següent. — Es
a qui el Senyor ha perdonat els cástigs renovella igual que la d'una águila. Pro-
que mereixia; per tot aixó acaba invi- bable aHusió a la créenla popular anti-

tant els ángels i tota la Creació a can- ga, segons la qual l'águila és rejovenia

tar-ne les lloances. L'autor, segons el de tant en tant; és més probable, pero,
títol, és David; l'época probablement que l'aHusió sigui a la muda de plomes
la de la vellesa del Salmista. que fa l'águila cada any, de qué pren

1. — Tot el que hi ha dins mi. Totes una vigor renovellada (St. Jeroni, Pa-
les seves poténcies, sentits i energies. trol. Llat., v. XXIV, 412). És el resum

2.—L'home és fácilment oblidós deis de tots els beneficis fets per Déu al Sal-

beneficis, sobretot deis rebuts de Déu. mista, que aquest verset ens mostra
3-5. — Resüm deis beneficis fets a arribat a la vellesa.

'autor.
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"^Féu conéixer a Moisés les seves sendes,

ais filis d'Israel ses obres.

^ Compassiu i propici és el Senyor,

en la ira tarda i ric en clemencia.

^EU no cerca contesa eternament

ni guarda sempre més la sevá cólera.

No segons nostres crims obra amb nosaltres

ni ens paga per les nostres malvestats.

^^Car tant com s'al^a el cel sobre la térra,

sa clemencia preval pels seus tements

;

^^tant com Llevant s'allunya de Ponent,

ha allunyat de nosaltres nostres culpes.

^^Com es condol un pare deis seus filis,

Déu es condol d'aquells qui el revereixen,

^^car Ell sap prou de qué hem estat formats,

Ell es recorda que som pols.

^^Els jorns de l'home, com el fenc;

tal com la flor del camp, així floreix

:

^^que un vent li passi a sobre, i ja no és,

ni el Uoc on era ja no la coneix.

^'Mes la bondat de Déu, per ais qui el temen,

dura d'eternitat a eternitat,

i per ais filis deis filis és sa justicia,

^^per tots aquells qui serven el seu pacte

7, Ps. cxivn, 8, 9 - 8, Ex. xxxiv, 6, 7; Ps. lxxxv, ij.-9, Ps. xxix, 6. - lO, Esr. ix, 13. - 11, Ps.Lvi, 11;

Le. 1, JO. - 13, Mch. 111, 17. - H, Ps. Lxxvii, 39. - l5, Ps. lxxxix, 5-6. - 17, Ex. xx, 6.

7.— Diverses vegades Déu va fer co- 15. — Com la flor del camp. Sota el

néixer a Moisés els seus plans sobre solardentde l'Orierit, laduradadeTher-
Israel, com el mateix Moisés li demaná ba i de les flors del camp és brevíssima.

una vegada: Ex. XXXIII, 13. 16. — A la Palestina, el vent, sobre-

8. — Paraules dites antigament per tot el Llevant, asseca rápidament els

Déu mateix; vegcu Ex. XXXIV, 6. prats i els jardins.—A7 el lloc on era ja

13. — Anticipació de la paternitat de no la coneix. L'home, com aqüestes

Déu sobre els homes, revelada de pie flors, no deixa cap rastre en els llocs

peí Nou Testament. que ha ocupat. Vegeu Job, VII, 10.

14.— Es recorda que som pols. Vegeu i'j . — Per ais filis deis filis. Per mol-
Grv. II, 7; Job, VII, 7. tes generacions.
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i es recorden deis seus comandaments

per tal de practicar- los.

Ha establert el Senyor son tron al cel

i son regne governa tota cosa.

^^Beneíu el Senyor tots els seus ángels,

forts en vigor, que executeu ses ordres

obeint a la veu de sa páranla.

Beneíu el Senyor tots sos exércits,

ministres seus que feu sa volunta!.

Beneíu el Senyor totes ses obres,

en tots els Uocs de sa dominació.

Beneeix el Senyor, ánima meva.

SALM CIII (CIV)

HiMNE AL Creador

^Beneeix el Senyor, ánima meva:

Senyor, Déu meu, ingent ets en grandesa.

T'has revestit de majestat i gloria,

^arrebossat de llum com d'un mantell.

Tu estengueres el cel com un tigell,

l9, Ps. X, 5; Dan. iv, 2j, 34, 3 j. - 20, Ps. cxiviii, 2.-21, Ps. cni, 4; Dan. vil, 9, 10; Hbr. 1, 14. - 22, Ps.

cxuv, n; Ps. ixxxix, i, 2. - 1, Ps. xcu, i. - 2, Is. xl, 22.

20. — Tots els seus angels. M: els seus

ángels; tots restituir per quatre manus-
crits i LXX

.

21. — Tots sos exércits. Els exércits

de Déu són totes les criatures del cel i

de la térra i totes les forces cósmiques,
pero ací són especialment designats els

chors deis ángels.

CIII. — Himne al Creador, l'omni-

poténcia, la saviesa i la bondat del qual

són contemplades en les obres de les

seves mans, primer les del cel, on Déu
vencé el caos i organitzá l'univers; des-

prés les de la térra, fecundada, poblada
i ordenada per Déu; les de la mar, tan

gran com plena de vivents, per cantar

finalment la Providéncia que ho con-

serva i governa tot; acaba amb una
Uoanca fervent al Creador i una impre-
cació contra els inics. LXX i Vg l'atri-

bueixen a David.
2-4. — M posa tots els pronoms re-

ferents a Déu en tercera persona i els

verbs adés en tercera persona singular,

adés en participi present singular, d'on

és que alguns tradueixen: féu damuntles
aigües... deis núvols féu son carro, etc. i

així generalment fins al v. 19; correc-

cions de IB.

2.

—

Arrehossat de llum. Paráfrasi

poética del Fiat lux (Gn. I, 3). És la

primera obra de Déu.

—

Estén els cels.

Segon dia de la creació (Gn. I, 6).

—

Com un tigell. Com un sostre; les des-
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^feres damunt les aigües tes cambres superiors,

deis núvols fas ton carro, en ales vas del verit.

*Tu fas deis vents tos rnissatgers

i fas del foc cremant els teus ministres.

^Has establert la térra damunt les seves bases

;

mai, per segles de segles, no bransolejará.

^Del mar com d'un vestit l'havies recoberta,

ses aigües estigaeren damunt de les muntanyes.

'Al repte teu fugiren; tronant Tu, tremolaren;

^pujaren Ies muntanyes, baixaren les planúries

al lloc que Tu els estatuíres.

^Un terme Tu els fixares que no traspassaran,

per tal que mai no tornin a recobrir la térra.

^^Fas que les deus adollin en els rius

que s'escolen enmig de les muntanyes

:

^Hota bestia del camp elles abeuren,

els onagres llur set hi desalteren

;

damunt habiten els ocells del cel

que fan sonar llur cant entre les branques.

^^Regues els monts des de tes cambres altes,

3, Am. IX, 6; Is. XIX, 1; lIRg. xxu, ii; Ps. xvii, ii. - 4, Hbr. 1,7.-6. Gn. vn, 19. - 7, Is. 1, 2. - 8, lob
xxxvui, 10, 11,-9, lob XXVI, 19; Ir. v, 22; Gn. ix, 1 1-16.

cripcions de Tunivers en l'A. T. se so- fici de nuncis que ells acompleixen Déu
len fer segons la seva aparenta, no se- empra també els vents, i les flames de
gons la seva natura. . foc (els Uampecs) peí de servidors.

3. — Damunt les aigües. Segons Gn. 5-9. — Creació de la térra i del mar:
I, 7, el finnament separa les aigües en terg dia de la creació.

dues grans masses: les que són a la 6. — Abans del tere dia, la mar co-

terra i les que són damunt del cel. Sobre bria enterament la térra; Déu la'n se-

les del cel Déu basteix les seves cam- pará assenyalant-li els seus límits.

bi es altes o superiors, a semblanza de 8. — Grans algaments geológics feren

les que en les cases d'aquell temps eren les muntanyes i les valls, o planúries.

reservades a l'amo. A notar en els ver- 10-18. — Formació deis rius i de les

sos següents com totes les forces eos- pluges amb la utilitat que reporten ais

miques són posades al servei de Déu. éssers vivents.

4- — Tu fas deis vents tos rnissatgers. 11. — Els onagres. Els ases salvat-

LXX i Vg tradueixen: féu deis seus án- ges; vegeu Job XXXIX, 8-1 1.

gels vents. Sant Pau (Hbr. I, 7) funda 12. — Els ocells habiten damunt deis

sobre aquest text una demostració de la arbres que hi ha vora els corrents d'aigua.

divinitat de N. S. Jesucrist, el qual, 1 3.— Des de les seves cambres altes,

diu, és superior ais ángels, car per l'o- Déu envia la pluja fecundant.
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de Tesplet de tes obres la térra se sadolla

;

^*fas brotar l'herba per ais animáis

i peí servei de l'home les verdures,

perqué faci sortir pa de la térra

^^i vi que alegra el cor de Thome,

per fer sa cara radiosa amb oli

i perqué el pa sustenti el cor de Thome.

^^S'assaonen els arbres del Senyor

i els que EU planta cedres del Liban.

^'Alli els ocells fan niu,

la cigonya té estatge en els xiprers

;

les grans muntanyes donen un refugi

a les daines, les roques ais damans.

^^Feres la lluna per senyal deis temps,

el sol coneix la seva posta.

Quan portes la foscor i es fa de nit,

hi vaga tota béstia de la selva.

^^Lleons cadells braolen per la presa

i demanen a Déu llur nodriment.

^^A Teixida del sol ells es retiren

i en llurs cataus s'ajacen.

^^Surt rhome al seu treball,

a fer la seva tasca fins al vespre.

l4, Gn, 1, 29, 30; Ps. cxLVi, 8, 9; lob xxviii. J; Ps. cxxxvi, 25. -l5, Idc. ix, 13; Ir. xxxi, 12; Act. xiv, 17.

16, Idc. IX, 15; Nm. xxiv, 6.-18, Pr. xxx, 2s.-l9^ Gn. 1, 14.- 2l, loel i, 20; lob xxxix, i -23, Gn. 111, 19.

1 5 .—Cultius principáis que fa l'home

a la térra assaonada per la pluja : el

pa, el vi i l'oli.

16.— Els arbres delSenyor. Els arbres

altíssims. — Que EU planta. Els ce-

dres del Liban no son plantats ni con-

reáis per l'home, sinó obra directa de

Déu.
18. — La daina viu a les muntanyes

rocoses prop de la Mar Morta, a l'Ará-

bia Pétria i al Sinai. El dama és un
paquiderm petit i poruc, semblant al co-

nill i a la marmota, que es refugia en
caus entre les roques.

19-23. — Obra del dia quart.

19. — La ¡luna per senyal deis temps.

Els hebreus tenien el calendari lunar.

—

El sol coneix la seva posta. El lloc exac-

te on s'ha de pondré cada dia.

20. — Es a la nit que les bésties sal-

vatges surten a cagar.

21. — 'Demanen a Déu. El Salmista
atribueix sentiments piadosos ádhuc a
les fcres.
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^"^Com són nombroses, oh Senyor, tes obres!

Tot ho has fet ben sáviament, la térra

és plena de les teves criatures.

Heus ací la mar gran, de flanes tan vastos,

allí bésties que llisquen innombrables,

animalets petits junt amb els grans

;

^^allí caminen els navilis,

allí el Leviatan que feres per jugar-hi.

^' Tots esperen de Tu

que al temps degut els donis nodriment.

Quan els el dones Tu, ells el recuUen,

obres ta má i de béns ells se sacien.

^^Peró amagues ta fag: i tots s'esglaien,

llur esperit retires i ells expiren

i tornen a llur pols.

Envíes ta aleñada i són creats

i la fa^ de la térra renovelles.

Siguí eterna la gloria del Senyor,

gaudeíxi's el Senyor en les seves obres

!

24, Pr. 111, 19 -26, lob xLi, i.-27. Ps. cxxxv, 2j; Ps. cxv, ij.-29, Ps. xxix, 8; lob xxxiv, 14, 15; Ps. cxlv,

4.-31, Gn. 31,

24-30. — Algunes obres deU dies els grans cetacis. Vegeu Job, XL, 29.

cinqué i sisé. Creiem més avinent aquesta segona in-

26. — Caminen els navilis. Sorprén terpretació.

aquest esment d'una obra de l'home 29. — Déu és l'autor de tota vida

enmig d'aquesta enumeració deis éssers sembla conservar especialment la deis

de la Natura. Alguns creuen, per aixó, vivents inferiors a l'home que, no tre-

que es tracta d'una metáfora per desig- ballant per procurar-se el nodriment,
nar els monstres marins, com sembla viuen només de la liberalitat de Déu.
també ind¡car-ho el paraHelisme amb el Basta que Déu amagui d'ells sa fac, que
Leviatan del vers següent. Aquest Le- els retiri el buf vital, perqué morin.
viatan (vegeu el Salm LXXIII, 14) pot 30. —/son creats. Uns altres animáis

significar algún gran cetaci, com la ba- semblants, que tornen a poblar la térra,

lena, o un serpent de mar, o el coco- 31-3 5- — El Salmista esclata en en-

dril (Job, III, 8; XL, 20), improbable tusiasme davant de tanta magnificéncia.

ací, on es tracta d'animals marítims, o És l'himne final de gloria, que corres-

el monstre del caos de qué es parla en pon, en certa manera, al seté dia de la

altres Uocs, també improbable, perqué creació,el sábatdelrepós gloriós deDéu.
ací és dit que ha estat fet per Déu.— 31. — GaudeixVs el Senyor en les seves

Queferes per jugar-hi. Segons alguns, obres. Vegeu Gn. I, 31: «I veié Déu
per jugar en la mar; segons altres, per tot el que havia fet, i vet aquí que tot

jugar-hi Déu, que tindria per joguines era molt bo».
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^^Ell esguarda la térra i s'estremeix,

Ell toca les muntanyes i fumegen.

^^Mentre viuré, jo cantaré al Senyor,

salmejaré a mon Déu mentre seré.

Agradable li sigui el meu parlar,

jo tindré ma alegría en el Senyor.

^^Perdin-se els pecadors sobre la térra

i que els inics ja no existeixin més.

Beneeix el Senyor, ánima meva.

Alieluia

!

SALM CIV (CV)

FiDELITAT DE DÉU AL SEÜ PACTE

^ Celebren el Senyor, aclamen el seu nom,

feu conéixer ses gestes entre els pobles

;

^ canten i salmegeu al seu honor,

narren totes les seves meravelles.

^ Gloriegeu-vos en el seu sant nom,

joia al cor deis qui cerquen el Senyor.

* Mediten el Senyor i la seva forca,

32, Ps. cxun, s; Ex. xix, i8. - 33, Ps. lxu, S--35, Ps.

2, Ps. Lxxvi, 15. - 4, Ps. XXVI, 8.

32. — Déu manifesta també la gran-

desa de la seva puixanga en els cata-

clismes cósmics.

35. — El pitjor deis cataclismes, l'ú-

nic veritable, és el moral, causat per

l'home prevaricador, que deshonra la

Creació i enlletgeix el bell quadre que
el Salmista acaba de descriure; per aixó

acaba amb aquest toe d'indignació con-

tra ell. Ell desaparegut, l'ordre més
perfecte regnaria dins l'univers, on ces-

sarien fins els cataclismes físics.

CIV. — Semblant al Salm LXXVII,
aquest cántic presenta un resum de la

historia d'Israel, pero sense fer-ne res-

saltar, com allí, les ingratituds. La
prometen^a feta a Abraam, Isaac i Ja-

xxxvi, 39. -1-15, I Par. xvi, 8-22. - 1, Ps. cxlv, 12.-

cob, els flagells de l'Egipte, la sortida

del poblé d'aquell regne, els prodigis

del desert i l'entrada a la Terra Prome-
sa són presentats al poblé per tal d'ex-

citar el seu agraíment a Déu. L'autor
sembla ésser David, i l'época, els pri-

mers anys del seu regnat, puix que I

Par. XVI, 8-22 diu que els quinze

primers versicles d'aquest Salm foren
cantats quan aquest rei féu transportar

l'Arca a Sion.

2 .
— Totes les seves meravelles. Les que

ha fet a favor d'Israel; igualment al

^- 5-

3.—Feliciten-vos del privilegi de co-
néixer el seu nom, go és de conéixer-lo

a Ell.
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tothora recerquen la seva hq.

^Membreu les meravelles que EU ha obrat,

sos portents i els judicis de sa boca,

^oh sement d'Abraam, el seu servent,

filiada de Jacob, son elegit ! .

^Ell, el Senyor, és nostre Déu,

tota la térra abasten sos judicis.]

^Del seu pacte es recorda eternament,

de sa promesa, feta per mil generes,

^ del pacte clos amb Abraam

i del seu jurament a Isaac,

^^confirmat a Jacob per estatut

i en alianca eterna a Israel,

^Mient: «Jo et donaré de Canaan

la térra en partió de vostra herencia.

»

^^Essent llavors llur nombre molt petit,

molt redu'íts i forasters en ella,

^^i ells emigraven de nació en nació

i d'aquest regne en aquell poblé,

^*no permeté que els oprimís ningú,

ans reis va castigar per esguard d'ells

:

« No toquen mos ungits

i no feu gens de mal ais meus profetes.»

9, Gn. xvii, 2; Le. 1, 72, 7}; Hbr. vi, 17. - l5, Gn. xxvi, 11.

5.

—

Els judicis de sa boca. Els terribles Abraam, Isaac i Jacob quan no eren

decrets emesos per Déu contra els ene- més que una familia de nómades que
mies del seu poblé, especialment l'Egip- no tenien a la térra de Canaan sinó una
te, a qué es referirá després. tomba. Vegeu Gn. XXIII, 4 sq.

7.—Per bé que Déu nacional d'Israel, 1 3 .-Sobre els pelegrinatges d'aquells

el poder de Déu s'estén a tota la térra. patriarques, vegeu Gn. XII, 1-9; XIII,

8. — Per mil generes. Per sempre, el 18; XX, 1-3; XXVI, 11.

nombre mil significant incomprables, 14.— Reis va castigar. EWsltsló egiipci

qo és totes. (Gn. XII, 17) i Abimélec, rei deis filis-

9. — Quant a Abraam, vegeu Gn. teus (Gn. XX, 3, 18).

XII, 7; XIII, 14-17; XV, 18-21 i XXI, 15. — Mos ungits. Els esmentats pa-

16; quant a Isaac: Gn. XXVI, 2 sq.; triarques, no pas en el sentit de reis,

quant a Jacob: Gn. XXVIII, 13 i sinó en el de consagrats especialment
XXV, 12. per Déu.— Ais meus profetes. També

12. — La prometen^a fou feta a en el sentit ampie d'inspirats per Déu,
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^^I va cridar la fam sobre la térra

i tot l'aguant del pa va retirar.

^'Un home va trametre davant d'ells,

en esclavatge fou venut Josep.

^^Amb el cepó fermaren els seus peus

i peí seu coll va passar el ferro,

^^fins que hagué sa páranla complim.ent

i l'adverá l'oracle del Senyor.

I el rei enviá a treure els seus grillons

i el sobirá deis pobles l'afranquí

^^i l'establí senyor de casa seva

i principal de tots els seus dominis,

perqué instruís al seu albir els princeps

i ais seus vells ensenyés la saviesa.

^^Llavores Israel entra a l'Egipte

i a la térra de Cam Jacob fou hoste.

molt i molt multiplica el seu poblé

i el féu més fort que no els seus enemics.

^^I els gira el cor a odiar son poblé

i a obrar amb falsia contra els seus servents.

16, Gn. xLi, J4; Lv xxvi, 26.-17, Gn. xlv, j; Gn. l, 20; Gn. xxxvn, 28, 36.-I8, Gn. xxxix, 20 -l9, Gn. xl, 8.-

20, Gn. xLi, 14.-21, Gn. xli, 40.-22, Gn. xli, 44.-23, Gn. xlvi, 6; Ps. lxxvii, j i .-24, Ex. 1, 7.-25, Ex. 1, 8,9.

per bé que Isaac i Jacob feren veres pro-

fecies(Gn XXVII, 27-40; XLIX, i sq.).

16. — Cridar la fam. La que regná al

país de Canaan en temps de Jacob:
Gn. XLI-XLVII. Fou aquesta fam que
obliga Jacob a enviar els seus filis a

l'Egipte, on retrobaren Josep. -L^ao-Man/

del pa. Literalment: el sosteniment, el

puntal, car el pa sosté l'home.
18. — Peí seu coll va passar el ferro.

Literalment: ferro entra a la seva áni-

ma; d'on Vg: ferrum pertransiit animam
eius; d'altres interpreten: la seva per-

sona fou posada en ferro. Tant aquesta

expressió com l'anterior signifiquen que
fou posat en presó, on li feren passar

penes que posaren en perill la seva vida.

19. — La paraula que digué inspirat

per Déu, que ell seria elevat per damunt

deis seus germans (Gn. XXXVII, 5,

9); també pot significar la verificació

de la seva interpretació deis somnis,
que li valgué l'alliberació i els honors
de qué parla el Salm tot seguit (Gn.
XL, 5 sq ;

XLI, 9 sq.).

20-21. — Resum poétic del cap. XLI
del Génesi.

22.—Instruís. M: lligués; correcció

de LXX, S, Hi.

23 .
— La térra de Cam. L'Egipte (Gn.

X, 6); igualment al v. 27.

24.-En 21 5 anys el poblé d'Israel pas-

sá de setanta persones que formaven la

familia de Jacob a 600,000 homes aptes

per a la guerra (Ex. I, 7; Nm. I, 44-46).

2 5 .—La gran prosperitat assolida pels

hebreus excita l'enveja del Faraó i deis

egipcis, que comentaren a perseguir-los.

1 8 - AMTIC TESTAMENT VU
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^^I trameté Moisés, son servidor,

i Aaron, elegit seu,

^^i acompliren entre ells els seus senyals

i prodigis en el país de Cam.

^^I trameté tenebra i hi hagué fosca

i es rebeliarcn contra ses páranles.

^^En sang va trasmudar les aigües llurs

i féu morir llurs peixos.

^^Verminejá llur térra de granotes

ádhuc dins les estancos de llurs reis.

^^Ell digué, i vingué el távec,

i en totes llurs contrades el marfuU.

^^I per pluja els dona la calamarsa,

foc en flames per llur térra.

^^I va colpir llurs vinyes i figueres

i els arbres capola dintre llurs fites.

^^Diu, i ve la llagosta i grills sens nombre,

^^i tota rherba devora en llur térra

i devora la fruita de llurs camps.

^^I colpí en llur país tot primogénit,

les primícies de tota llur vigor.

^'I els en tragué amb argent i or

i un malalt no hi hagué en les seves tribus.

26, Ex, ui, 10; Ex, IV, i2j 14. - 27-36, Ps. lxxvii, 44-52. - 32, Ex. ix, 23. -34, Es. x, 4; Ps. Lxxvii, 47.
36, Ex. xn, 29; Ps. Lxxvii, 52. - 37, Ex, xn, 3 j.

28-36. — Els senyals i prodigis que 30.—Flagell 2.°: Ex. VII, 26-VIII,

feren Moisés i Aaron (v. 27) són els 11.

flagells amb qué Déu puní l'Egipte, i que 31.—Flagell 4. Ex. VIII, 20-32, i

són exposats ací sense ordre cronológic flagell 3.^ : Ex. VIII, 16-19.

i ometent el 5.^ i el 6.^ . 32.—Flagell 7.^ : Ex. IX, 13-35.— El
28.— rraw^/íj/íjníj&ra. Flagell 9. ¿; Ex. foc en flames són els llamps que acom-

X, 21-29. — Es reheliaren contra ses pa- panyaren la calamarsada: Ex. IX, 24.

raules. Els egipcis, rebels a les paraules 34.— Flagell 8.^ : Éx. X, 1-20.

comminatóries de Déu, transmeses per 36.—Flagell 10. é : Ex. XI.

Moisés. M diu incorrectament : i no es 37.—En fugir de l'Egipte, els hebreus
reheliaren, que alguns interpreten com prengueren ais egipcis innombrables
a dit de Moisés i Aaron, sempre fidelsa objectes d'or i d'argent, rescabalant-se

les paraules de Déu; és més obvia la en part deis treballs mal pagats que els

nostra lli(;ó, que prenem de IB. havien fet fer quan els tenien en escla-

29.— Flagell iJ : Ex. VII, 14-25. vatge; vegeu Ex. XI, 2-3, 32; XII, 35.
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^^L'Egípte s'alegrá de llur sortida,

car por d'ells els havia caigut sobre.

^^Un núvol estengué per abrigar-los

i un foc per lluminária de la nit.

llur demanda féu venir la guatlla

i amb pa del cel va saciar-los.

^^Fengué la roca i van brollar les aigües

i com riu corregueren per l'estepa,

*"^Car EU es recordá de sa paraula santa,

la donada a Abraam, el seu servent.

I féu sortir son poblé amb alegría

i amb crits d'exultació sos elegits.

els va donar les Ierres de les gents

i posseíren les ricors deis pobles,

perqué guardessin sos comandaments

i ses liéis observessin.

AHeluia

!

SALM CV (CVI)

Infidelttat d'Israel al pacte

^AHeluia.

Celebreu el Senyor, car Ell és bo,

car és eterna sa misericordia.

38, Ex. xii, 33; Ex. XV, 16. - 39, Ex. xm, 21. - 40, Ex
14. - 44, los. xui, 7; Ps. Lxvii, j6. - 1, I Par. xvi,

38.—Després de tants flagells patits

a causa deis hebreus, els egipcis s'ale-

graren de llur fúgida.

39. -Vegeu Ex. XIII, 21 i XIV, 19.

40.—Vegeu Ex. XVI, 2, 3, 16.— Pa
del ce.. El manná: Ex. XVI, 4

41.— L'aigua miraculosa de Rafidim
1 Cades: Ex. XVII, i sq.; Nm. XX,
2 sq.— Com riu. Hipérbole oriental.

44.

—

Les ierres de les gents. La Pales-

tina, o país de Canaan, sobre les dues

, XVI, 1 3.-41, Ex. xvii, 6; I Cor. x, 4. - 42, Gn. xv,

34; I Par. XVI, 41.

vores del Jordá.— Les ricors deis pobles.

Les ciutats, vinyars, arbres i camps
conreats pels antics habitants.

45. — La finalitat d'aquests beneficis

era obligar el poblé hebreu a servar

fidelitat a Déu.
CV. — Semblant en part a l'anterior,

aquest Salm és un memorial deis grans

beneficis de Déu al seu poblé i de Ies

ingratituds del poblé afavorit; presenta,

dones, també un resum de la historia
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^¿Qui dirá les grans gestes del Senyor,

fará conéixer totes ses lloances ?

^ Benaurats els qui serven els preceptes

i tothora practiquen la justicia.

*Recorda't, Déu, de mi,

segons ta benvolenca envers ton poblé

;

amb ton socors visita'm,

^per tal que m'adeliti

amb la felicitat deis teus elets,

que m'alegri amb la joia del teu poblé

i que en la teva herencia em gloriegi.

^Talment com nostres pares, hem pecat,

hem fet la iniquitat, hem obrat mal.

' Els nostres pares a l'Egipte

no pararen esment en tos prodigis,

no es recordaren de la munió

de tes cleméncies, ans es rebeliaren

contra l'Altíssim vora la Mar Roja.

2, Ps. xxxiv,6.-4,Ps. cxviii,! 32.-5,Ps. civ,6.-6,III Rg. viii,47;Esr. ix,7; Neh. i, 6;Dan.ix, ^.-1, Ex. xiv, ii, 12,

d'Israel, on es veu que els cástigs de provable, car el Salmista parla en nom
Déu no són vindicatius, sinó medici- de tot el poblé.

nals, iqueDéu acaba sempre recordant- 5. — El Salmista demana de partici-

se del seu pacte amb Israel i deslliu- par de la joia del seu poblé després de

rant-lo deis seus infortunis-, cosa que la seva deslliuranga del destret actual,

encoratja a l'esperanca en els mals pre- —La teva herencia. El poblé elegit; els

sents. El Llibre I deis Paralipómens versicles 4 i 5 es refereixen també a la

(XVI, 34-36) en cita el primer versicle restauració del poblé d'Israel, faedora

i els dos darrers atribuint-los a David. en el temps messiánic.

Són molts els qui posen en dubte 6. — La causa de la malauranca ac-

aquesta pertinenca, aHegant que alguns tual és la mateixa de les passades; la

versicles (46 i 47) fan referencia a infidelitat a Déu.
.

l'exili de Babilonia, pero es podrien apli- 7. — Es rebeliaren contra VAUissim
car ais sofriments que el poblé elegit vora la Mar Roja. M: es rebeliaren vora

hagué de passar de part deis filisteus la mar, a la mar deis canyissars; correc-

al comen^ del regnat de David. ció de IB. La ingratitud d'Israel co-

2-3. — Narrar les gestes del Senyor menea ja abans de sortir de l'Egipte.

i excitar a la fidelitat a Ell en la dretura La mar deis canyissars de qué parla M
és l'objecte de tot el Salm. és la Mar Roja, que en la part meridio-

— Practiquen. M: practica; cor- nal del golf de Suez és plena d'aigua-

recció d'alguns manuscrits i ver- molls. AHusió és feta ais mormols de

sions. revolta deis israelites quan es veieren

4. — Recordad, Déu, de mi. Vg gira endosos entre la mar, les muntanyes i

al plural el singular w/^ versió no re- l'exércit egipci. Vegeu Ex. XIV, 10 sq.
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^Peró els salva per gracia del seu nom,

per tal de fer palesa sa puixanca.

repta la Mar Roja, i s'eixugá,

i els conduí peí mig de les onades

talment com peí desert.

^^I els salva de les mans del rancorós

i del poder enemic els Iliberá.

^^I les aigües cobriren llurs contraris,

no en va restar ni un.

^^I varen creure en ses páranles

i ses lloances van cantar.

^^Ben aviat van oblidar ses obres,

no confiaren en el seu designi.

^*Pruiren de desigs en el desert

i en l'erm temptaren Déu.

^^I els atorgá llur petició,

pero envía marfuga en llurs entranyes.

^^En el camp, de Moisés s'engelosiren

i d'Aaron, sant del Senyor.

^' S'obrí la térra i engolí Datan

i va cobrir la colla d'Abiron,

^^foc s'abrandá damunt la seva colla,

la flamarada va abrusar els inics.

Afaigonaren un vedell a Horeb

;. XX, 9; Ex. IX, 6; Ps. ucxvi, ij. - 9, Ex» xiv, 21. - lO, Ex. xiv, 30; Ps. cvi, 2. - 11, Ex. xiv, 27. -

3, Ps. Lxxvii, II.- l4, Nm. XI, 4, 33; Ps. Lxxvii, 18. - l5, Nm. xi, 31; Ps. lxxvu, 29. - 16, Nm. xvi,

_-3. - l7, Nm. XVI, 30-35. - 18, Nm. xvi, 35, 46; Dt. ix, 8.

9.-ElpasdelaMarRoja:Ex.XIV,i5 sq. Aquesta aHusió aclareix el sentit de la

12. — Vegeu aquesta lloanca en el paraula hebrea, altrament obscura,

magnífic cant de Moisés: Ex. XV. 16-18. — La revolta de Datan i Abi-

13.—Ben aviat. Tres dies desprésdel ron contra Moisés i Aaron: Nm. XVI.
pas de la Mar Roja, ja es queixaven de 16. — S'encengueren d'enveja contra

manca d'aigua: Ex. XV, 22 sq. El dia 15 els dos grans cabdills, sobretot con-
del segon mes enyoraven les oUes de tra Aaron, el gran sacerdot.

carndel'Egipte: Ex. XVl,i-3. Ipocmés ij. — S'obri la térra. Vegeu Nm.
tard, la revolta de Rafidim: Ex. XVII. XVI, 32 sq.

15. — Miracle de les guatUes. La 19.

—

Afaifonaren unveJell. A sem-
marfuga aHudeix a la malaltia que féu blanca del bou Apis delsegipcis. L'Ho-
morir molts d'ells: Nm. XI, 33-34. reb és un gran massís muntanyós, el

8, Ez
1



278 ELS S.\LMS - CV, 20-29

i a una imatge de fosa es prosternaren,

bescanviant llur gloria

^^per l'efígie d'un bou que menja fenc.

^^S'oblidaren de Déu, llur Salvador,

que havia fet grans coses a l'Egipte

--i meravelles al país de Cam

i a la Mar Roja coses estupendes.

^^I va pensar d'exterminar-los,

no hagués estat Moisés, son elegit,

que es va posar a la bretxa, davant d'Ell,

el seu enuig per decantar de perdre'ls.

Viltingueren la térra cobejable,

en la seva páranla no cregueren.

^^I mormolaren en llurs tendes

i a la veu del Senyor no foren docils.

^^I al^á la ma contra ells en jurament

de terraabatre'ls al desert

dispersar entre els pobles llur filiada,

i d'escampar-los per les terres.

^^I s'adheriren a Beelfegor

i sacrificis de déus morts menjaren.

I l'irritaren amb llurs fetes

i damunt d'ells féu irrupció un flagell.

22, Ps. Lxx, 51. -23, Ex. xxxii, 10, II, 32.-24, Nm. xiv, 31; Dt. 1, 32; Hbr. 111, 18. -28, Nm. xxjii, 28;
Nm. XXV, 3, j; Is. viii, 19.

pie méselevat delqualéselSinaí.— Una sa, els israelites s'esfereíren davant les

íma/^íáí/oía. Una estatua de metallfos. dificultats de la seva conquesta i dene-
— Llur gloria. El Senyor, que era la garen la fe a la paraula de Déu. Vegeu
gloria d'Israel: Dt. IV, 6-8. Nm. XIII-XIV.

^

23. — Sobre aquest decret de Déu i 26. — Alca la má. Actitud de jura-

.el perdó assolit pels precs de Moisés, ment. Vegeu Nm. XIV, 28-37; Lv.

vegeu Ex. XXXII, 10-14, 30. — Es va XXVI, 33.

posar a la bretxa. Metáfora presa de la 27. — Dispersar. M: fer catire; cor-

vida guerrera: com un valent que es recció de S
posa dins la bretxa oberta en un mur 28. — Beelfegor. És el BaalPeor, déu
per tal d'impedir l'enemic d'entrar, així deis habitants de Moab: Nm. XXV. —
Moisés es posa davant la ira de Déu, Sacrificis de déus morts menjaren. La
exposant-se a rebre'n els primers trets. cam de les victimes sacrificades ais

24. — Després del retom deis qui déus morts, o falsos.

havien anat a explorar la Terra prome- 29. — L'irritaren. M: irritaren; cor-
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^^I s'alcáFineés i judicá,

i el flagell va acabar-se.

I atribuít li fou a mérit

en generes i generes, per sempre.

^'I el mogueren a cólera a les aigües

de Meribá, i la mala esdevinen^a

vingué a Moisés per causa llur,

perqué varen agrir el seu esperit

i ell sense seny parla amb sos llavis.

^*No van exterminar

els pobles que el Senyor els havia dit

^^i amb les nacions es barrejaren

i aprengueren llurs obres.

A les ídoles llurs reteren cuite,

que esdevingueren un parany per ells.

llurs filis i llurs filies

sacrificaren ais dimonis.

una sang innocent ells espargiren,

la sang deis filis i filies llurs

30, Nm, XXV, 7, 8.-31, Nm. xxv, ii, i j.-32, Nm. xx, 2-13; Ps. lxxx, 8.-33, Nm. xx, 12; Nm. xx, io,-34, Dt,

vii,i, 2; Idc. 1, 21, 27-36.-35, Idc. 111, 5, 6.-36, Idc. 11, 12, 13, 17, 19. -37, Is. lvh, 5.-38,Nm. x.kxv, 33.

recció de sis manuscrits; LXX, S, Hi.

— Un flagell. Una sagnant matanca deis

culpables: Nm. XXV, 4, 5, 9.

30. — Fineés era un levita, nét d'Aa-

ron, que, pie de zel, occí dos deis prin-

cipáis culpables, amb qué apaivagál'ira

de Déu.

3 1 . —En recompensa d'aquest acte, el

suprem pontificat resta dins la seva fami-

lia fins a la caiguda de l'Estat israelita,

salvant la petita interrupció de Samuel.

32. — El mogueren. M: mogueren;
correcció d'alguns manuscrits, LXX i S.

32-33.— A Cades-Barné el poblé es

queixá de no teñir aigua. Moisés obra

llavors el prodigi de fer-ne brollar de

la roca, pero proferí paraules no ma-
nades per Déu, per qué fou condemnat
a no poder entrar a la Terra promesa:
Nm. XX, 2-13.

34-39. — Ingratituds comeses dintre

la Terra de promissió.

34. — Religió i nacionalitat essent

llavors quasi identificades, els israelites

no podien permetre de viure entre ells

adoradors de déus falsos
; per aixó re-

beren l'ordre d'exterminar els pobles

que hi havia al país conquerit, a la qual
foren desobedients. Vegeu Ex. XXXIII,
31-32; XXXIV, 11-15; Dt. VII, 16.

35.—No solament els deixaren viure

entre ells, ans adoptaren llurs costums
i llurs práctiques idolátriques, caienten
el perill que havia motivat l'ordre d'ex-

termini.

37. — Sobre aquest ritu cruel, vegeu
Lv. XVIII, 21; XX, 2 sq.

—

Ais dimonis.

Aquells cuites idolátrics eren demo-
níacs, puix que els dimonis es posaven
en els ídols i hi rebien honors divines.
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que ais ídols de Canaan sacrificaren.

I la térra amb homeis fou poliuída.

^^I ells es contaminaren amb llurs obres

i amb llurs fets cometeren el fornici.

d'ira crema Déu contra el seu poblé

i abomina la seva herencia.

^^I els Iliurá en mans de les nacions

i els qui els tenien odi els dominaren,

*^i foren oprimits per llurs contraris,

sota llur má foren humiliats.

*^Forca vegades els alliberá,

mes ells amb llurs designis l'enaspriren

i per llurs malifetes s'enfonsaren.

**Peró mira vers ells en el destret

en oir llur preguera.

es recordá, per ells, de sa alianca,

se'n condolgué segons sa gran clemencia

i els féu trobar misericordia

davant de tots els qui els esclavitzaven.

Salva'ns, Senyor Déu nostre,

i aplega'ns d'entremig de les nacions,

a fi que celebrem el teu sant nom
i ens gloriem en ta lloan^a.

Beneit el Senyor, Déu d'Israel

d'un segle a Taltre segle.

I tot el poblé digui : «Així sia».

Alieluia.

40, IJc. n, 14; Ps. Lxxvu, 59, 62.- 42, Idc. iv, 3.-43, Idc. 11, 16. - 45, Lv. xxvi, 42; Ps. t, 3. -

46, Esr. IX, 9; Ir. xui, 12; Neh. i, 11. - 47, I Par. xvi, 35, 36; Ps. cvi, 3. - 48, Ps. lxxi, 18; Le. 1, 68»

39.— Cometeren el fornici. L'alianga 43.

—

Uenaspriren. M: enaspriren;

de Déu amb el seu poblé i amb cadas- correcció de LXX.
cun deis seus membres és sovint com- 47. — Aplega'ns. En cástig de llurs

parada al matrimoni; d'on la infidelitat infidelitats, els israelites havien estat

a Déu és qualificada d'adulteri. Vegeu dispersáis entre les nacions idolatres.

Ps. LXXII, 27. 48. — Aquest verset, no pertanyent

41.—Fets esdevinguts en l'época del al Salm, és la doxologia final del líibre

Jutges: Idc. II, 14; III, 12-13; X, 7, 9. quari del Saliiri.
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LLIBRE V

SALM CVI (CVII)

D¿U ALLIBERADOR DE TOT MAL

^ Celebreu el Senyor, puix que EU és bo,

puix que és eterna sa misericordia.

*Diguin-ho aquells que Déu ha rescatat,

rescatat de la má de l'enemic,

^els que ha aplegat de Ies contrades,

de Llevant i Ponent, Nord i Migdia.

*Vagaven peí desert, en terres ermes,

sense trobar camí de ciutat habitable,

^famejants, sedejants, llur vida en defallia:

^En Uurs destrets clamaren envers Déu;

1, I Par. XVI, 34; Ps cv, i. - 2, Is. Lxit, la; Ps. cv, 10. - 3, Ps. cv, 47; Is. xi, 12. - 4, Dt. xxxii, 12. -6, infra

ij, 19, 28.

CVI.-Desprésd'unpróleg, onelsres- nic, les penalitats del qual són simbo-
catats que tomen de l'exili són invitats litzades per les quatre malaurances de

a donar grácies a Déu, s'exposcn quatre qué es descriu ralliberament.

exemples d'alliberament, en els quals es 3. — De les contrades. Les regions on
fa veure que Déu salva de tota mena havien estat dispersats els israelites

de mals els pecadors que es convertei- durant el captiveri. — Migdia. L'origi-

xen a EU: exili i retorn a la patria, cap- nal diu la mar, potser, si el text no és

tiveri i Uibertat, malaltia i guariment, corromput, per a significar el Sud; en
naufragi i retorn al port; per tal de pre- aquest cas, no podria ésser la Mediter-
miar els justos, Déu fa tornar fecunda ránia, que era cap a Ponent, sinó la

i plaent la Natura; tots, dones, han de Mar Roja. Adoptem com a molí més
lloar Déu i regraciar-lo. L'autor és des- probable la rectificació textual de IB.

conegut; quant a l'época, es creu que 4.

—

Ciutat habitable. Metáfora per a

fou fet poc després del captiveri babiló- significar la patria, o Palestina.
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de llurs angoixes els alliberá

' i EU els guia per dreturer camí

per arribar a ciutat habitadora.

^Donin grades a Déu per sa misericordia

i per ses meravelles en gracia ais filis deis homes,

^ car EU ha assaciat una ánima famélica

i ha curullat de béns una ánima acanyada.

Segueren en tenebres i en la fosca,

per la miseria encadenáis i el ferro,

perqué ais dictats de Déu es rebeHaren

i el consell de l'Altíssim viltingueren.

I aclapará llur cor amb desventures

;

tentinejaven, i socors no fou.

En llurs destrets clamaren al Senyor

;

de llurs angoixes els alliberá

^*i els tragué de la fosca i la tenebra

i rompé llurs cadenes.

^^Donin grácies a Déu per sa misericordia

i per ses meravelles en gracia ais filis deis homes,

car les portes de bronze esbociná

esmicolant els forrellats de ferro.

Eren llanguents per llurs iniquitats

i aclaparats per llurs delictes.

^^Tot nodriment llur ánima ofenia

i ja veien les portes de la mort.

^^En llurs destrets clamaren al Senyor;

de llurs angoixes els aUiberá.

^^Enviá sa páranla per guarir-los

7, E$r, vui, ai. - 8, infra 1$, 21, ?i - - 9, Le. 1, 53. - lO, Is. i.xii, 7; Is. xlix, 9; Le. 1, 79. - 11, Ps. lxxii,

24; Le. vil, 30; Act. XX, 27. - l2, Ps. xxi, 12 - l4, Ps. lxvii, 7; Ps. 11, 3. - I6, Is. xlv, 2. - 17, Pr. 1, 7;
Pr. xix, 9. - 18, lob xxxviii, 17. - 20, IV Rg. xx, 4, 5; Ps. cxlvu, 4; Mt. vni, 8.

8. — Tornada de regraciament que pecats d'Israel. Igual inte rpretació per

es repeteix després de cada benefici re- a la malaltia del verset 17.

but de Déu; versets 15,21131. 17. — Eren llanguents. M: insensats;

10. — En la fosca. A la presó, sím- correcció de IB.

bol de l'exili, sofert com a pena deis 20. — La paraula de Déu és porta-
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i de llur perdició fer-los escápols.

^^Donin grades a Déu per sa misericordia

i per ses meravelles en gracia ais filis deis homes

;

^^facin-li sacrificis de Uoanca

i amb exultanga narrin-ne les gestes.

^^Els qui en navilis a la mar baixaren

per fer llur tráfec en les vastes aigües,

^^aquests veren les obres del Senyor

i en Falta mar les seves meravelles.

^^Digué, i excita el vent de la tempesta

i les seves onades aixecá

:

^^al cel pujaven, fins al fons baixaven

i enmig deis mals desdeia llur coratge

;

giragonsant com ebris trontollaven,

tota pericia llur era exhaurida.

^^En llurs destrets clamaren al Senyor

i Ell els alliberá de llurs angoixes.

Trasmuda la tempesta en aura dolca

i callaren les ones de la mar.

s'ompliren de goig perqué callaren,

i al port els condui de llur desig.

^^Donin grácies a Déu per sa misericordia

i per ses meravelles en gracia ais filis deis homes

;

enmig de Tassemblea del poblé el glorifiquin

i en el consell deis ancians el Uoin.

22, Lv. vil, 12; Act. xni, 1 5. - 23, Is. xui, lo; Ps. xxviii, 3. - 25, Ion. 1, 4.- 26, Ps. xxi, 15; Ps. cxviii, 28. -

27, Is. XXIV, 20; Is. xxix, 9. - 29, Ps. ucxxvni, 10. - 32, Ps. xxi, 26.

dora de salut; tal el Verb de Déu en-

carnat, que amb les innombrables cu-

racions deis cossos simbolitzá les de

les animes. Vegeu Job XXXIII, i8-

22.

26. — Efecte del pas de les grans

onades tempestuoses: fan pujar els na-

vilis a gran altura i els enfonsen a les

grans depressions. Aquesta viva des-

cripció de la tempestat marina és tant

més notadora que els hebreus viatjaven

rarament per mar.

32. — En el consell deis ancians. A
les assemblees religiosas, els més vells

del poblé ocupaven seients elevats;

igualment en els judicis, que se cele-

braven ais portáis de les ciutats.
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^^En un desert els rius EU convertí

i les deus d'aigua en térra sedegosa.

^*Una térra fructífera en salines

per la maldat d'aquells que hi habitaven.

^^En estany d'aigua canviá el desert

i en dolls d'aigua la térra secanera

^^i els famolencs en ella va establir

i una ciutat habitadora hi feren.

^^I camps sembraren i plantaren vinyes

i hi aplegaren fruits en bon esplet.

els beneí, i molt i molt creixeren,

i no els planyé els ramats

;

^^i minvaren i foren deprimits

per Testreta del mal i la tristesa

;

*°mes qui Henea el menyspreu damunt deis princeps

i els fa errar peí desert sense camí,

va aixecar el freturós de la miseria

i augmenta com ramades llurs famílies.

Els dreturers ho veuen i s'alegren,

i tota dolentia clou sa boca.

*^
¿ Qui és el savi que observa aqüestes coses

i entén bé les cleméncies del Senyor?

33, III Rg. xvn, 1,7.- 34, Gn. xiii, lo; Gn. xiv, 3; Gn. xix, 15-28. - 38, Gn. xn, 2; Ex. 1, 7. - 40, Job xii,

21, 24. - 41, I Rg. 11, 8; Ps. cxu, 7, 8. - 42, Ps. lxii, 12; Rom. 1, 19. - 43, Ir. ix, 12; Os. xiv, 9.

33-41. — Per bé que es parla de la

Providencia de Déu en general, ací es fa

aHusió a la que desplega Déu per fer

tomar els exiliats i ajudar-los després

de Uur retom.

33. — Vegeu Is. L, 2.

34. — Una térra fructífera en salines.

Probable aHusió a la Pentápolis : Dt.

XXIX, 23

35 .^
— En estany d'aigua canviá el de-

sert. És el cas de la Palestina, abans tan

fértil, que durant el captiveri babilónic

esdevingué quasi un desert, i després la

benedicció de Déu la torná de bell nou
florent.

40.— Els princeps són els nobles que
haurien d'ésser els guiadors del poblé;

ells i tot van errívols i menyspreats.

41. — Augmenta com ramades llurs

famílies. En contrast amb els princeps,

els pobres són elevats i alliberats de tot

mal; llurs famílies es multipliquen com
ramats, imatge de la fecunditat. Vegeu
Job XXXI, II.

42. — Efecte de les disposicions de la

Providencia sobre els bons i els dolents.
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SALM CVII (CVIII)

LLOANgA DE DÉU I DEMANDA d'aUXILI EN LA GUERRA

^Cántic. Salm. De David.

^Ferm és mon cor, oh Déu, ferm és mon cor,

jo cantaré, jo polsaré les cordes.

Desperta't, oh cor meu,

^arpa meva i saltiri, desperteu-vos,

jo despertaré l'alba.

*En les nacions, oh Déu, et lloaré,

enmig deis pobles jo et salmejaré,

^car gran és ta clemencia més que el cel

i ta fidelitat és fins ais núvols.

^Enaltit sies, Déu, damunt deis cels,

sia ta gloria per la térra tota.

A fi que siguin Iliures tos amats

ajuda'ns amb ta destra i exoeix-nos.

^ Déu en son santuari aixi parla :

« Exultaré i repartirem Siquem

i la valí de Sucot amidaré.

^Meu Galaad, i meu és Manassés,

Efraím és el case per al meu cap

i Judá és el meu ceptre.

2-6, Ps. Lvi, 8-12. - 5, Ps. cxii, 4; Ir. u, 9; Ps. lxvu, 3 j. - 7 l4, Ps. ux, 7-14.

CVII. — No és própiament un Salm geu les notes a aquests dos Salms.
nou, sinó dos fragments d'altres Salms 2. — El segon ferm és mon cor, man-
ajuntats : els versicles 2-6 són els 8- ca en M; restituir segons cinc manus-
12 del Salm LVI; els 7-14 són els crits, LXX i S. — Desperta't. Manca
7-14 del LIX. Tant els dos Salms pri- en M; restituít segons alguns manus-
mitius com Uur ajuntament són obra crits.

de David, segurament en ocasió d'una 9 — I meu és Manassés. La copula-

excursió béHica, car demana l'ajuda de tiva i manca en M; restituida segons
Déu contra enemics terribles. Ve- molts manuscrits, LXX, S, Hi.
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^^xMoab és la griala per rentar-me,

damunt d'Edom jo gito ma sandalia,

triomfaré deis filisteus.»

l Qui em dura a la ciutat fortificada,

qui em menará fins a Edom?

^^¿No serás Tu, Déu, que ens has repellit

i ja no surts amb els exércits nostres?

Contra el nostre enemic dóna'ns ajut,

car és inútil el socors de l'home.

^*En Déu nosaltres complirem grans gestes

i Ell esclafará els nostres contraris.

SALM CVIÍI (CIX)

El traidor, maleít

^Al mestre de chor. De David. Salm.

^No callis, Déu, lloanca meva,

car contra mi han obert

la boca impia i enganyosa

;

lO, Ps. ux, 10. - 11, los. XIX, 29. - l2, Ps. >u.in, lo. - H, Ps. lix, 14. - 1, Ps. xxvii, i.

II. — Qui em menará. M : qui m'ha
menal; correcció de LXX i S.

CVIII. — Perseguir a mort per ene-

raics cruels i calumniadors, que ell

abans havia omplert de beneficis, el

Salmista profereix contra ells les male-
diccions més escruixidores, reclamant
de Déu el cástig d¿ llurs maldats; un
d'ells sobretot és el fitó de les seves im-
precacions; l'estat miserable a qué tanta

rancúnia ha reduít el Salmista el mou
a implorar l'ajut de Déu per a ell i la

confusió per ais seus enemics, pressen-
tint l'acció de grácies que li fará des-
prés de l'alliberament. L'autor és I^a-

vid; l'época més probable, la de la

persecució de Saül. L'esperit de l'A. T.,
encara no assuaujat per la caritat en-

vers els enemics, es presenta de pie en
aquest poema, en el qual, pero, cal te-

ñir en compte que qui parla és un reí,

manit de la potestat coercitiva, i que els

impugnats són enemics declaráis de

Déu. No cal, dones, acollir-se a l'opi-

nió que sosté que les imprecacions (vv.

6-19) són pronunciades contra el Sal-

mista pels seus enemics, afegint a la fi

del vers 5 i diuen, i volent significar:

aquests mals que m'imprequen siguinla

paga que els doni Déu.
2. — No callis. Mentre tan ávols ene-

mics em calumnien, no restis en silen-

ci, ans parla en defensa meva. — Déu^

lloanca meva. M: Déu de ma lloanca;

correcció de LXX. — La boca impia.

M: la boca de la iinpietat; correcció de
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hom m'ha parlat amb Uengua de mentida,

^m'ha assetjat amb paraules de rancor,

em mouen guerra sense causa.

*Del meu amor en paga m'impugnaven,

mentre pregava jo

em retornaven

el mal peí bé, peí meu amor rancúnia.

^Encomana a un pervers d'anar contra ell,

l'acusador es redreci a sa má dreta

;

'en ser jutjat, que surti condemnat,

esdevingui nefanda sa pregaría.

^Siguin pocs els seus dies

i que el seu carree li arrabassi un altre

;

^orfes tornin sos filis, sa muller vídua;

^^vagin sos filis errívols mendicant,

siguin Uan^ats de llur estatge en ruñes

;

^^tots els seus béns enxarxi l'usurer,

Testrany saquegi el fruit de ses fatigues

;

^^no hi hagi qui li meni pietat

ni es trobi qui es condolgui deis seus orfes

;

^^lliurada sa semen^a a Textermini,

borri's llur nom en la segona genera.

3, Ps. xxxiv, 8, 20; lo. XV, 2S. - 6-l5, Ps. lxviu, 23-29; Zach. ni. i. - 7, Ps. 1, $; Pi. xxvui, 9. - 8, Act. j,

20. - 9, Ex. xxii, 24. - lO, Ps. Lviii, 16. - 11, Is. V, 17. - 13, Ps. xx, 11.

IB. — Amb Uengua de mentida. David 7. — Esdevingui nefanda sa pregária.

fou molt calumniat a la cort de Saül. La seva súplica a Déu o, més proba-

5. — Em retornaven; M: em posaven; blement, al jutge, serveixi per a excitar-

correcció de S. ne més la ira i agreujar el cástig.

6. — Encomana a un pervers d'anar 8. — Siguin pocs els seus dies. La bre-

contra ell. En la serie d'anatemes que vetat de la vida era considerada com un
ara comenta, David canvia el plural deis grans cástigs de Déu. — Que el seu

peí singular, segurament perqué apunta carree... Senténcia aplicada a Judas per
especialment a' Saül, el capitost i el Sanr Pere: Act. I, 20.

més cruel deis seus enemics. El mal- Í013. — Imprecacions contra la fa-

factor seria un jutge inic i sense com- milia de l'enemic.

passió. — L'acusador... a sa má dreta. 10. — Siguin llangats. M: cerquin o
En els processos crimináis, l'acusador demanin, d'on alguns traductors suplei-

era a la dreta de l'acusat (Zac. III, i). xen: llur pa; correcció de LXX.
Per acusador, Vg diu diaholus, massa 13. — Una llarga posteritat era un
literalment. deis béns més desitjats pels hebreus;
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^^A la fac del Senyor faci's memoria

del pecat deis seus pares

i de sa mare el crim mai no s'esborri

;

^^presents a Déu per sempre més romanguin

i extirpi llur memoria de la térra.

^^Car no ha pensat a fer misericordia,

ans perseguí el marrit i Tindigent

i Tafligit de cor, per tal d'occir-lo.

^' Maledicció ha estimat : U \-ingui a sobre

;

benedicció ha avorrit: que d'ell s'allunyi.

^^Maledicció com un vestit es posi,

com aigua en ses entranyes li penetri,

com oli en els seus ossos.

^^Sigui com un vestit que Tarrebossi

i com la faixa que el cenyeix tothora.

^^De part de Déu tal sigui

deis meus acusadors la recompensa,

deis qui maldiuen contra la meva ánima.

^^Peró Tu, Senyor Déu,

obra envers mi per gracia del teu nom,

perqué és benigna ta clemencia, salva'm

;

^-car jo só un freturós i un indigent

i el meu cor és ferit dintre de mi.

^^Com Tombra que es decanta m'esvaeixo,

sóc sacsejat com la llagosta.

l4, Ex. XX, j. - 15, Ps. xxxiii, 17. - 16, Ps. ixsxv, 2. - l7, Ex, rxxv, 6. - l8, Ps. lxxu, 6. • 2l, Ps. xiiv, ii;

P$. Lxvui, 17.- 23, lob XIV, 2; Ps. ci, 12.

l'extinció rápida de la descendencia,

una de les majors malediccions.

14-15.— Q,ue pagui ádhuc els pecats

deis seus pares. Vegeu Ex. XX, 5.

16 — Afligit. M: percudit; correcció

de LXX, Aq, Sym, Hi.

17. — Li vingui a sobre. M: i li min-
gué a sobre; correcció de LXX i Hi. —
Que (Tell s'allunyi. M: i d'ell s'allunyá;

correcció de LXX, Hi.

23. — Com Vombra que es decanta.

L'ombra que declina davant del sol po-

nent no triga a desaparéixer, confosa

en la tenebra general. — Sóc sacsejat

com la llagosta. Per matar les Magos-
tes, les sacsejaven fort, després de re-

collides: d'altres hi veuen una metá-
fora presa del vent quan llanca les

llagostes al mar: Ex. X, 19, Joel,

II, 20.
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^*Els meus genolls flaquegen de dejunis,

la meva carn s'acanya de magresa.

^^He esdevingut per ells un vilipendí,

branden la testa en veure'm,

^^Senyor Déu meu, ajuda'm,

salva'm per ta clemencia,

^'i sápiguen que aixó és la teva má,

que Tu, Senyor, ho has fet.

^^Que ells maleeixin: beneeix-me Tu,

siguin avergonyits mos insurgents,

mes ton servent s'alegri.

^^Mos maldients s'endossin la ignominia,

com un mantell llur confusió els cobreixi.

^^A boca plena exalcaré el Senyor

i entre la multitud el lloaré

;

^^car a la dreta Ell assistí del pobre,

la seva vida per salvar deis jutges.

34, Act. xn, 12. - 25, Ps. XXI, 7, 8; Mt. xxvu, 39. - 26, Ps. cxviu, 86. - 28, Is. lxv, 14. - 29, Ps. lxx, 13.

30, Ps. xxi, 26. - 31, Ps. XV, 8.

24. — La meva carn s'acanya de ma- ésser deguda sinó a una intervenció de

gresa. En llurs dejunis, els israelites Déu.
s'abstenien d'aliments greixosos i d'oli, 28. — Siguin avergonyits mos insur-

tant com a aliment com per a les un- gents. M: han sorgit contra mi iban estat

cions, d'on la magresa del Salmista. avergonyits; correcció de LXX. — Se-

i').—Branden Ja testa. GQstáQmQuys- gons els antics, una benedicció o una
preu. Vegeu Ps. XXI, 8; XLII, 15. maledicció pronunciades en la deguda

27. — / sápiguen que aixó és la teva forma s'acomplien fatalment; pero ací

má. La desiliuranga de David era tan la benedicció de Déu havia de pre-

difícil que, si es produía, no podria valer.

19 - ANTIC TESTAMENT VÍ1
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SALM CIX (CX)

Reialesa i sacerdoci del Messias

^De David. Salm.

Oracle del Senyor al meu Senyor

:

« Seu a la meva dreta,

fins que jo posaré els teus enemics

d'escambell deis teus peus.»

^ De ta puixan^a el ceptre

allargará el Senyor des de Sion

:

« Domina enmig tos enemics

;

^ en tu és el principat

el jorn de ta naixen^a,

1, Mt. xxii, 44; Me. XII, 36; Le. XX, 42, 43; Act. n, 34, 3 5; Hbr. 1, 1 3; Eph. i, lo; Col. iii, i; Act. i, 3;
I Ptr. 111, 22; I Cor. XV, 25; Eph. 1, 22; Act. 11, 8; Act. x, 13. - 2, Is. xi, i; Ps. ucvii, 36.

CIX. — En visió profética, David
canta les grandeses del seu Senyor: el

veu invitat per Déu a seure a la seva

dreta, coronat amb el principat univer-

sal des del jorn de la seva naixenca

eterna, sacerdot que aboleix l'ordre

aaronític per renovellar l'antic ordre de

Melquisedec, guerrer invencible que es-

clafará els pobles idolatres i els sotme-
trá al seu imperi universal i perpetu.

Aquest Senyor no ha existit en tot

l'Antic Testament i no pot ésser altre

que el Messias, segons créenla de tota

la tradició cristiana, inaugurada peí

Crist mateix, que citá aquest Salm per

demostrar invenciblement la seva divi-

nitat. Vegeu Mt. XXII, 41 sq.; Me. XII,

35 sq.; Le. XX, 41-44; Act. II, 34 sq.;

I Cor. XV, 25; Hbr. I, 13; V, 6; VII,

17-21; X, 13. És, dones, el Salm mes-
siánic per exceHéncia. L'época de la

seva composició és desconeguda.
I. — David sent la veu de Déu que

s'adreíja al seu Senyor; aquest perso-
natge és, dones, superior a David, pero

inferior, en cert sentit, a Déu, que li

atorga honors i poders.

—

Seu a la nieva

dreta. És l'honor més gran que un
magnat pot fer a una persona; la igual-

tat de dignitat o natura no se'n pot de-

duir encara rigorosament, pero hi és

prou ben insinuada per a constituir un
deis primitius comencaments de la re-

velació de la divinitat del Messias. —
Fins que jo posaré. A Canaan, a l'Egipte

i ais imperis assiro-babilónies, el rei,

per pujar al tron, posava els peus sobre

els seus enemics vencuts, postráis da-

vant d'ell; aquest triomf promet Déu al

Messias damunt tots els pobles gentils.

2.—El Salmista parla ell mateix, des-

enrotllant l'oracle. El ceptre era abans
una arma ; Déu estendrá el poder
d'aquesta arma de l'Ungit, el qual, des

de Sion, Uoc sant de Déu i capital del

rei, dominará els seus enemics, o sia

tots els pobles idolatres.

3. — El text hebreu actual d'aquest

verset és deis més obseurs del Saltiri;

per aixó no és estrany que se n'hagin
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entre la resplendor de santedat

:

des d'abans de l'aurora,

com la rosada jo t'he engendrat.»

-Déu ha jurat i no es penedirá

:

«Tu ets sacerdot per sempre

segons el ritu de Melquisedec.»

^El Senyor, a ta destra,

els reis percudirá el jorn de sa ira.

4, Act. vil, 21; A.ct. V, 6; Act. vi, 20; Act. vii, 17; Zach. vi, 13; lo. xn, 34; Act. vii, 24-28; Gn. xiv, 18.

5, Ps. XV, 18; Rom. 11, 5.

donat tantes interpretacions. La de IB

que, com sempre, donem, té l'avantat-

ge d'ésser la tradicional de l'Esgiésia.

Deriva del text hebreu subjacent a LXX,
el qual conté quasi totes les consonants

de M, canviant les vocals que, com és

sabut, antigament no s'escrivien en he-

breu. El text de M, traduit a la Uetra,

seria : Ton pobJe (se t'ofereix) volenierós

el dia del teu poder, amh Vornament de

la santedat; des del si (úter) de Vaurora

(et ve) la rosada del ten jovent. La inter-

pretació seria que és promés al Messias

un exércit de minyons Iluitadors, d'or-

dre sacerdotal i nombrosos com la

rosada de l'aurora. En la nostra versió

tradicional, es confereix al Mesbias el

principat sagrat, la suprema reialesa

religiosa, fundada en el seu origen etern

de Déu, que l'engendrá misteriosament

com la rosada matinal és engendrada
abans de l'aurora. En lloc de entre la

resplendor de santedat, molts manuscrits

hebreus, Sym i Hi diuen a les munta-

nyes santes, qo és que el Messias seria

engendrat a la seu de Déu, en el cel,

lligó tot altre que menyspreable, en la

qual la divinitat del Messias seria insi-

nuada més clarament encara que en la

interpretació tradicional.

4. — El sacerdoci etem del Messias.

El Salmista sent un nou oracle de Déu,
que declara irrevocablement (no es pe-

nedirá) el sacerdoci etern del Messias.

El Messias és rei, pero essent-ho d'una

milicia sacerdotal (verset anterior), és

també pontífex a perpetuítat. I no per-

tany a l'ordre d'Aaron (sacerdoci he-

breu, provisori, moridor), sinó al ritu

0 ordre de Melquisedec, « sacerdot del

Déu altíssim » que beneí el patriarca

Abraam, oferint pa i vi (Gn. XIV,
18-20). El sacerdoci aaronític estava

vinculat a la descendencia d'Aaron, de

la tribu de Leví, a la qual no havia de

pertányer el Messias, descendent de Da-
vid, de la tribu de Judá; el de Melqui-
sedec era un sacerdoci patriarcal que
els antics patriarques hebreus exerciren

per molt de temps. Aquest vell sacer-

doci, que el Crist renovellará, oferia,

com és de Ilei, un sacrifici diferent deis

levítics, el de pa i vi, que el Crist res-

tablirá també en la Missa, reprodúcelo

mística del sacrifici del Calvari. Sobre
aquesta relació entre el sacerdoci de

Melquisedec i el del Messias, vegeu Sant
Pau en Hbr. VII, 1-22.

5 . — Com a la primera part, el Sal-

mista comenta l'oracle.

—

El Senyor, a ta

destra. Per assistir-te en els combats.

—

Els reis percudirá el jorn de sa ira. Sota
la figura d'un rei antic, terrible guerrer
esclafant els seus enemics, és descrita

la vindicta de Déu i el seu Crist contra

llurs enemics el dia que es resolen a fer

justicia; aquest dia dura sempre amb
certs intervals, pero arribará plenament
en el judici final de la humanitat, en
qué el triomf del Messias será esclatant

1 definitiu. Ell, aquell dia, els cadávers
amuntegará, co és la Iluita será cruenta
i els vencuts peí rei, nombrosos. M diu:

omplirá de cadávers; correcció de IB.
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^Ell les nacions judicará,

Ell els cadávers amuntegará,

Ell romprá els caps en térra dilatada.

'^De camí, beurá al torrent,

per aixó aixecará el cap.

SALM ex (CXI)

LLOANgA DE DÉU PELS SEUS BENEnCIS

^ Alieluia.

Celebraré el Senyor de tot mon cor,

dintre Taplec deis bous i a Tassemblea.

^Grans les obres de Déu i recercables

per tots els qui de cor s'hi abelleixen.

^ Gloria i magnificencia és la seva obra

i eternament perdura sa justicia.

^Memorables ha fet ses meravelles,

clement i compassiu és el Senyor.

^Una menja dona ais seus temorosos,

per sempre més recordará el seu pacte.

6, Ps. Lxvii, 2a. - 7, Idc vu, J, 6. - 1, Ps. ucxxvm, 8; Ps. cxux, i . - 3, Ps. cxuv, é; Ps. cxi, 3, 9. - 4, Ps.

Lxsxv, ij; Ps, ciu, 8.-5, Mt. vi, 26, 33.

6.— En térra dilatada. En tot el món
7.—En l'ardor del combat incessant,

el Messias no tindrá temps d'aturar-se

a reposar, ni de cercar begudes exqui-

5Ídes: beurá tot passant l'aigua del tor-

rent, pero aixó li valdrá la victoria que

li permetrá d'al(;ar la testa triomfant.

La tradició cristiana aplica aquest ver-

sicle a les sofrences del Crist i a la seva

glória posterior, inaugurada amb la re-

surrecció ; d'altres ho interpreten de

I'auxili de Déu, sempre amatent per al

Messias durant el temps de la pugna.

ex. — Dins un brevíssim resum de

la historia d'Israel, el Salmista celebra

el poder, la justicia i la providencia de

Déu i invita a complir els seus mana-

ments. És un Salm alfabétic, per tant

sense gaire connexió aparent. Autor i

época, desconeguts.

1 .
— Dintre Vaphc. El lloc on els

homes piadosos es reunien per pregar,

llegir les Escriptures i escatir sobre

religió i moral.
2.—Una altra versió que es dona del

segon vers d'aquesta estrofa : segons

totes Jliirs finalitats.

4.— Aquest record son les Escriptu-

res, la tradició i les festes commemo-
ratives deis grans favors de Déu al seu

poblé.

5.
— Una menja. El manná del desert;

en l'ús litúrgic de l'Església, aquest

versicle ha esdevingut eucarístic.
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^El poder deis seus fets mostrá al seu poblé,

de les nacions per dar-los l'heretatge.

'Les obres de ses mans, fidels i justes,

tots els seus manaments són immutables,

*^estatuits per sempre, eternament,

fets amb fermesa i amb dretura.

^Ell trameté al seu poblé redempció,

constituí per sempre sa alianza

sant és son nom i venerable.

° Temor de Déu, comeng de saviesa:

teñen bon seny aquells qui la practiquen

;

sa Uoanca perdura eternament.

SALM CXI (CXII)

La BENAURANgA DEL JUST

^Alieluia.

Benaurat l'hom que té temor de Déu,

que en els seus manaments molt s'adelita.

^Potent será a la térra sa nissaga

:

la progenie deis justos, beneida.

7, Apc. XV, 3; Ps. xviii, 8. - 8, Is. xL, 8; Mt. i8. - 9, Ps. cvi, 20; Le. 1, 68; Ps. xcviu, 3. - lO, Dt. iv, 6.

1, Ps. cxxvu, I. - 2, Ps. XXIV, 13"; Ps. xxxvi, 26.

6.—L'heretatge. Lapossessió; aHusió

a l'ocupació de la Terra promesa, abans
habitada per gentils (les nacions) i do-

nada a Israel per Déu.
7. — Tots els seus manaments. Els do-

náis al Sinaí.

8. — Amb dretura. M: dreturers ;

correcció de LXX, S, T, Hi.

9. — Trameté al seu poblé redempció.

L'alliberació del jou egipci.

10. — Temor de Déu. L'obediéncia
total ais manaments de Déu i l'obser-

vanca del cuite. La saviesa de qué
aquest temor és comeng és el seny de

saber caminar per la via de la sal vació.—

Teñen bon seny. Els verament inteHi-

gents són els qui practiquen aixi la te-

mor de Déu. — La practiquen. M: Les

practiquen; correcció de LXX, S, Hi.

—

Sa lloanga. La de Déu.
CXL — Silm alfabétic que celebra

la bona rcputació del just, la seva pau,

la seva generositat i la recompensa de

les seves obres; acaba anunciant la des-

esperado i el fracás final del malvat.
Autor i época, desconeguts.

I. — Benaurat Vhom. És sobretot la

benauranca temporal del just que és

considerada; el cristiá la transiereis a

un ordre superior.
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^Riquesa i benestan^a a casa seva,

i sa beneficencia dura sempre.

*Ix en la fosca com la llum pels rectes,

ell, compassiu i piados i just.

^Sortós és l'hom que es compadeix i empresta

i amb equitat els seus afers disposa.

^ Car mai per mai no sofrirá trontoll

;

en recordanija eterna será el just.

"^De mal anunci no tindrá temenga

:

ferm és son cor i confiat en Déu.

®Son cor és assentat, no temerá

fins que a pler es mirará sos adversaris.

^Ell reparteix, ell dona ais pobres,

sa generositat durará sempre,

son front s'al^ará amb gloria.

^El malvat ho veurá i s'indignará:

xerricará de dents i se'n fondrá

;

deperirá el desig deis pecadors.

3, Mt. VI, 3í; Mc. X, 30; I Tim. iv, 8. - 4, Ps. xcvi, 1 1; Ps. ex, 4. - 5, Mt. V, 42. - 6, Ps. ix, 27. - 7, Eph. i,

20; Col. 111, i; Hbr, 1, 3; I Phil. 111, 22; Ps. lvi, 2. - 8, Ps un, 9; Pr. x, 28.

3. — Sa beneficencia dura sempre.

Sempre tiadrá prou béns per a practi-

car la beneficencia; vegeu Eccli. III, 30;
Vil, 10; d'altres tradueixen: sa jus-

ticia.

4. — Dues interpretacions: Déu, el

compassiu, el piados, el just, és la llum
deis dreturers que apareix enmig de la

fosca; o bé: l'home just, per la resplen-

dor de la seva virtut (compassió, pietat.

justicia) és com una llum per ais altres

enmig de la for^a del mal.

8. — Abans i tot de la seva victoria

sobre els enemics, ja está ferm i segur,

perqué té confianza plena en Déu.

9. — Son front. Hebreu: el seu com;
segons la metáfora corrent.—Xerricará

de dents. D'enveja, en veure la prospe-

ritat i la gloria del just; pero el seu de-

sig de veure'l abatut fracassará.
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SALM CXII (CXIII)

LlOAN^A de DÉU, EXALgADOR DELS HUMILS

^Alieluia.

Lloeu, servents del Senyor,

lloeu el nom del Senyor.

^ El nom de Déu beneít sia

d'aquest moment fins a Teternitat.

^Des del llevant del sol fins al ponent

és el nom del Senyor digne de Uoa.

*Déu és excels damunt de tots els pobles,

cels amunt és sa gloria.

*^(iQui és com el Senyor, el nostre Déu,

que seu a les altures

^i decanta

vers els cels son esguard i vers la térra?

' Ell al^a de la pols el miserable

i del femer redreca el pobre,

^per fer-lo seure entre els magnats,

2, Ps. CXLVIU, 4,- 3, PS. XLIX, I .- 4, Ps. XCVUl, 2: Ps. CVU, 5,-5, Ps. LXXXVlll, 7.- 6, Is. LVIl, S. - 7, I Rg. 11, 8-

CXII. — Dignado de Déu, que des per la seva excelsitud, es palesa per la

de la seva excelsitud es decanta per seva condescendencia a abaixar-se a

esguardar l'home, i entre els homes el esguardar i prendre cura de les seves

pobre per exalcar-lo i l'estéril per do- criatures.

nar-li una corona de filis. Autor i épo- 7. — Del femer reárela el pobre. Els

ca, desconeguts. Comenca la serie deis orientáis amunteguen les immundícies
Salms de l'HaHel (CXIÍ-CXVII) que de la ciutat a les vores de les seves en-

hom deia a l'ápat pasqual: el CXII i trades; allí es posaven els captaires per

part del CXIII (1-8), abans; la resta, demanar caritat. Vegeu Job, II, 8.

després. 8. — Entre els magnats. No lluny del

I. — Servents del Senyor. Els qui li femer, a l'interior del portal de la ciu-

reten cuite dignament. tat, es reunien els magnats per discutir

4. — Déu és per damunt, no sois de els afers públics i administrar justicia;

tots els pobles, sino ádhuc deis cels. a aquesta assemblea trasllada Déu el

5-6. — La grandesa de Déu, tant com pobre.
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entre els magnats del poblé seu.

Ell fa habitar l'eixorca dins la llar,

mare de filis joiosa.

SALM CXÍII A (CXIV)

La sortida de l'Egipte

^AHeluia.

Quan Israel sortia de TEgipte,

la casa de Jacob d'un poblé barbar,

^ esdevingué Judá el seu santuari,

Israel el seu regne.

^ La mar, en veure-ho, va fugir

i el riu Jordá torna endarrera,

9, I Rg 11, 5; Is, uv, I. - 1, Ex. xui, j; Ps. lxxx, 6. - 2, Ex. xxv, 8; Dt. xxvii, 9; Nm. xxiii, 21. - 3, Ex. xiv,

21; los. 111, 15, 16.

9. — Ueixorca. L'esterilitat era repu-

tada com una maledicció (Gn. XVÍ, 4,

5; I Sm. I, 7, 1
1 ;

II, 5). Déu n'allibe-

rará la dona estéril, donan t-li filis i sal-

vant-la així d'un probable repudi.

CXIII A.— Compendi breu i majes-
tuós deles meravelles obrades per Déu
a favor del seu poblé des de la sortida

de l'Egipte fins a l'entrada a la Terra
promesa. La Natura hi és presentada

plena d'admiració davant d'elles i de

['omnipotencia de Déu que manifesten.
Els hebreus el cantaven en la capvuita-

da de la Pasqua. Autor i época desco-
neguts. — LXX i Vg reuneixen en el

Salm CXIII dos Salms que M ofereix

separats; la diferencia d'argument i

d'estil, més poétic en el primer, fan in-

dubtable la distinció, que Vg reconeix

implicitament donant a la segona part

una numeració propia; per aixó els do-
nem separats.

I .
— AEeluia. M el posa a la fi del

Salm anterior; restituít al seu lloc per

LXX; el mateix val per ais Salms se-

güents fins al CXVII inclusive. — D'un
poblé barbar. No pas en sentit pejoratiu,

sinó en el de poblé de Uengua estranya,

sentit que tenia aquesta páranla entre

els grecs i els romans.
2 . —L'elecció del poblé israelita era ja

feta abans, pero esdevingué palesa amb
els prodigis que Déu obra afavord'ell,

la commemoració deis quals comenga
totstgmt.—El seu santuari. El centre del

cuite del Déu veritable i el dipositari de

la revelació; el nom de Déu no ha sor-

tit encara, pero era en el pensament del

Salmista quan escrivia aquest posses-

siu seu i el següent.— El seu regne. Se-

gregat deis pobles idolatres, Israel era

de Déu sol; vegeu Ex. XIX, 4-6; Dt.

IV, 20.

3. — La divisió de la Mar Roja, pro-

digi inicial, i el retrocés de les aigües

del Jordá, prodigi final.
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*les muntanyes saltaren com moltons

i els turons com anyells.

^iQué tens, oh mar, per a fugir,

Jordá, per a tornar enrera,

* muntanyes, per saltar com a moltons

i els turons com anyells?

'A la fac del Senyor tremola, oh térra,

a la hq del Déu de Jacob,

^que trasmuda la roca en estany d'aigües

i la pedra en dolí d'aigües.

SALM CXIII B (CXV)

El Déu veritable

lí^^AHeluia.

No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres,

ans al teu nom dona la gloria,

per ta cleméncia i ta fidelitat.

2 (10)
^ pgj- dirien les nacions :

«On és, dones, el seu Déu?»

4, Ps. Lxvii, 17, - 5, Hab, iii, 8. - 8, Nm. xx, ii; Ps. ixxvn, i J.
- 9, Is. xLviii, ii; Act. xii, 23. - lO, Ps. xli.

4. — Terratrémols que acompanya-
ren la conclusió de Talianga teocrática

i la promulgació de la Lie i al Sinaí,

prodigi intermedi.

7-8. — El Salmista respon per la

Natura inanimada a les preguntes que
acaba d'adre^ar-li: és Déu qui ha obrat

aqüestes meravelles.

8. — Trasmuda la roca en estany d'ai-

gües. La roca de l'Horeb (Ex. XVII, 6)
i la de Cades (Nm. XX, ii).

CXIII B. — Lloanca del Déu del cel,

savi i omnipotent, en contraposició ais

ídols, factures de má deis homes man-
cades de sentits, de moviment i de veu;

a aquest únic Déu veritable han de ser-

vir els filis d'Israel, per tal que Ell els

beneeixi i ells el puguin lloar perpétua-

ment. Sembla una pregária adre(;ada a

Déu pels israelites en exili, quan els

gentils els befaven dient que llurs déus
havien vengut el Déu d'Israel.

I. — La Ilibertat no ha d'ésser pas
per a la gloria deis israelites, sino de

Déu, que es mostrará així clement i

fidel a les seves prometences.
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^^^^^ El nostre Déu és en els cels;

EU ha fet tot el que ha volgut.

^^^^^ Els ídols Uurs, argent i or,

obra de mans de l'home.

^^'^^ Ells teñen boca, mes no parlen;

ells teñen ulls, pero no hi veuen;

^^^^^ teñen orelles, mes no hi senten;

ells teñen ñas, pero no flairen;

"^^^^^
ells teñen mans, pero no palpen;

ells teñen peus, mes no caminen

;

la gola llur no fa cap so.

^^^^^ Com ells esdevindran aquells qui els fan

i tot aquell qui en ells confia.

^•^^'^ La casa d'Israel confia en el Senyor,

EU és son adjutori i son escut.

10(18) ^^gg^ d'Aaron confia en el Senyor

EU és son adjutori i son escut.

11(19) tements del Senyor fien en el Senyor,

EU és llur adjutori i llur escut.

12(20) £j Senyor bé es recorda de nosaltres

i EU ens beneirá.

Beneirá la casa d'Israel,

beneirá la casa d'Aaron,

l2-l6, Ps. cxxxiv, 1 5-18; Dt. IV, 28; Is. xuv, 10-20; Acti xix, 26. - l3, Is. xlvi, 7; Ir. x, j; Hab. 11, 18. -

16, Is. xuv, n; Ion. ii, 9; Hab. u, 19. - 17, Ps. cxvii, 2; Ps. lxxxiu, 10. - 20, Ps. cxxxiv, 19.

3. — Bé que invisible a tots, el Déu manuscrits, LXX, S. — Confia. En im-
d'Israel és al cel i fa tot el que li plau; peratiu en M; correcció de LXX, S.

EU, dones, quan voldrá, alliberará el 10. — Casa d'Aaron. La casta sacer-

seu poblé. dotal. — Confia. Com en el verset an-

4-7. — En canvi, els ídols adorats terior.

pels gentils són totalment impotents, 11. — Tements del Senyor. Els pro-

déus morts; la descripció d'aquesta im- sélits estrangers convertits al cuite del

poténcia juga admirablement el sentit Déu veritable; tal és el sentit que té

del ridícul. quasi sempre aquesta expressió: Act. X,
9-11, — Confianza en el ver Déu 2; XIII, 16. — Fien. En ¡mperatiu en

deis seus adoradors. M; correcció de LXX, S.

9. — Israel. Tot el poblé. — La casa 12. — Ens beneirá. M: beneirá; cor-

d'Israel. M : Israel; correcció de dos receló de LXX, S.
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^^^^^^ beneirá els qui temen el seu nom,

els petits com els grans.

14(22) £1 Senyor us augmentará,

vosaltres i els vostres filis.

15(23) Beneíts siguen de Déu

que ha fet els cels i la térra.

16(24) ^gig ^j^g ^gig Déu,

la térra, l'lia donada ais filis deis homes.
17(25) morts són els qui lloen el Senyor,

ni cap deis qui davallen al sepulcre,

18 (26) gQj^ nosaltres els qui beneim

el Senyor d'ara més i eternament.

SALM CXIV-CXV (CXVI)

CÁNTIC DE GRÁCIES PER HAVER RECOBRAT LA VIDA

1. (CXIV de Vg)

2, Dt.

^ AHeluia.

Jo amo Déu perqué ha donat escolta

a la veu de ma súplica,

Ps. CXll, 2.-1, PS. XVI24, Ps. cxLvni, 4, 25, Ps. VI, 6.

13. — Eb petits com els grans. No
solament en edat o en estatura, sino

sobretot per llur posició social.

14. — Us augmentará. Us fará esde-

venir un gran poblé.

17-18. — Nou motiu, molt freqüent

dins el Saltiri, per a demanar la vida, la

victoria o la Ilibertat: si ens deixes mo-
rir, s'haurá acabat la teva lloan(;a sobre

la térra, car els morts del Llimb no et

poden lloar. Vegeu Ps. VI, 6.

CXIV-CXV. — Aquests dos Salms,
separáis per LXX i Vg, no en fan sino

un en el text hebreu actual; llur unitat

sembla establerta per la identitat de

2; Ps. Lxv, 19; Ps. cxvn, 21.

pensameni, d'estil i de ritme. És un
cántic d'agraíment per la curació d'una
malaltia que posava en greu perill la

vida del Salmista; la confianca li inspira

un prec que fou escoltat. En la segona
part (Salm CXV de Vg), exposa la seva

desconfianza en els homes i la seva

confianza en Déu sol, a qui ofereix sa-

crificis d'acció de grácies i de lloanga.

Tant l'autor com l'época són desco-

neguts.

I . — A la veu de ma súplica. M: a ma
veu, a ma súplica; correcció de LXX,
S, Hi.
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^perqué ha inclinat a mi la seva orella

el jorn que Tinvocava.

^M'encerclaren les cordes de la mort,

els llamos de Tinfern m'eren a sobre,

en Tangúnia vaig caure i el neguit.

*Llavors vaig invocar el nom del Senyor:

« Salva, Senyor, la meva vida ! »

^Clement i just és el Senyor,

misericordiós és nostre Déu.

^El Senyor és el custodi deis ingenus;

jo era desvalgut i Ell em salva.

'Anima meva, torna al teu repós,

el Senyor t'ha fet bé.

®Car de la mort ha tret Tánima meva,

mos ulls del plor, mos peus de la caiguda.

^ Caminaré en presencia del Senyor

en la contrada deis vivents.

II. (CXV de Vg)

1^ Jo confiava, encara que digués

:

«Estic en aflicció fora mesura.»

Jo deia dins el meu aterriment

:

«Tot home és decebent.»

12 (3)
^ tornaré al Senyor

per tots els beneficis que m'ha fet?

2, Ps. Lxxxv, 1. - 3, Ps. xvu, j. - 4, Ps. xvii, 7. - 5, Ps. Lxxxv, I j; Ps. cxDV, 18. - 6, Ps. Lxxvm, 8. -7, Ir. vi^

16; Mt. XI, 29. - 8, Ps. Lv, 14; Ps. LXXXV, 1 3. - 9, Ps. xxvi, 1 3. - 1, II Cor. iv, 13.- 2, Ps. xxx, 23.

2. — El Jorn que Vinvocava. M: i tots

els jorns Vinvocaré; correcció de S.

3. - Vegeu Ps. XVII, 5 sq. — Els

llamos. M: les angoixes; correcció de IB,

fundada en Hi.

6. — El custodi deis ingenus. Literal-

ment: deis simples, deis qui, com els

infants, necessiten l'auxili d'altri.

7. — Al teu repós. A la tranquiUitat

de qué fruías abans de la crisi passada.

9 — Tornar a la vida normal, podrá
circular de nou entre els vius, pero
promet de fer-ho sempre sota l'esguard

de Déu.
10. — Jo confiava. Durant la malal-

tia, malgrat la forga del sofriment, no
perdé mai la confianza en Déu.

11. — Probablement el malalt havia

estat abandona! de tothom, d'on la seva

desconfianza en tots els homes.
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La copa aixecaré de la salut

i invocaré el nom del Senyor.

Acompliré mos vots vers el Senyor

davant tot el seu poblé.

15 (6) Preciosa a la vista del Senyor

la mort deis seus devots.

16 (7) Mira, Senyor, jo sóc el teu servent,

el teu servent i el fill de ta serventa

;

Tu els meus vineles trencares.

17 (8)
Jq j-etré un sacrifici de Uoanga

i el nom de Déu invocaré.

18 (9) Acompliré vers el Senyor mos vots

davant tot el seu poblé,

19(10) ^^j-jg ¿Q 1^ ^^5^ Senyor,

al teu bell mig, Jerusalem.

SALM CXVI (CXVII)

La LLOANgA UNIVERSAL

^Alieluia.

Feu lloances a Déu, oh nacions totes,

glorifiqueu-lo tots els pobles,

^car ferma és sa clemencia envers nosaltres

;

i la fidelitat de Déu, per sempre.

4, Ps. XV, K': Le. xxti, 7. - 5, Ps, XXI, 26.- 6, Nm. xxiii, lo; Ps. Lxxi, 14, - 7, Ps. lxxxv, 16.- 8, Ps. cvi, 22. -

1, Ps. Lxv, 4; Rom. XV, 1 1. - 2, Ps. xcix, j.

13. — En l'ápat sagfat en qué el do-

nador menjava amb els invitáis la part

que li corresponia de la víctima, s'a-

complia el gest litúrgic d'oferir la copa
plena per la deslliuran(;a assolida. Ve-
geu Ex. XXV, 29; XXXVII. i6; Ps.

XXI, 27.

14. — Els meus vots. Les prometen-
ees que havia fet de malalt.

15.—La vida deis bons és tan cara al

Senyor, que no permet que s'acabi sen-

se greus raons; el moment de llur mort
és precios ais ulls de Déu, que el tria

amb gran esment
16. — Vegeu Ps. LXXXV, i6. —

Els meus vineles. De la malaltia.

19. — Ais atris. L'altar deis holo-
caustos es trobava dins el principal deis

atris del Temple.
CXVI. — Invitació a tots els pobles

d'unir-se a Israel en la lloanga del Déu
únic, en regraciament deis grans bene-
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SALM CXVII (CXVIII)

CÁNTIC DE GRÁCffiS PER LA DESIilURAN^A

^AHeluia.

Deu grácies al Senyor, puix que Ell és bo,

puix que és eterna sa misericordia.

^Digui la casa d'Israel

:

«Eterna és sa misericordia.»

^ Digui la casa d'Aaron :

«Eterna és sa misericordia.»

*Diguin aquells qui temen el Senyor

:

«Eterna és sa misericordia.»

^ En mon destret vaig invocar el Senyor

i Ell m'escoltá i posa en lloc esplaiós.

^El Senyor está per mi, no tinc temenca,

¿ qué em podria fer l'home ?

' Amb mi és el Senyor, mon adjutori,

jo em miraré gojós mos enemics.

^ Val més refugiar-se en el Senyor

1, IPar.xvi, 34, 41; Ps. cv, i. - 5, Ps. cxix, i; 11 Rg. xxu, 20, - 6, Hbr. xui, 6; Ps. lv, j, 12. - 7, Ps. un, 6;

Ps. un, 9. - 8, Ps. cxLV, 3.

ficis que li ha fet i per la perpetuítat de festes, p. ex. la deis Tabernacles. L'au-

la seva fidelitat. És un de tants preludis tor és desconegut; l'época podria ésser

de la universalitat del cuite del Déu veri- la immediala a ralliberament del capti-

table en el Nou Testament. Autor i veri de Babilonia,

época, desconeguts. i. — Invitació general, com en els

CXVII. — DesUiurat d'una gran ma- Salms CV, i; CVI, i, etc. — La casa,

laüranga, el Salmista invita els fidels a Manca en M; restituít per LXX.
donar-ne grácies a Déu; ell ha estat 2-4 — Les tres categories que ja tro-

atacat, pero fiat en Déu sol, ha menys- bárem al Salm CXIII, 9-1 1 : el poblé

preat els auxilis humans i els cops de d'Israel, la casta sacerdotal i tots els

i'enemic i ha sortit amb victoria; una devots del Déu únic, probablement fins

processó de grácies puja al Temple, els prosélits. Segurament era cantat en
durant la qual un diáleg entre ell, els forma dialogada per un solista i el chor.

sacerdots i el seguici manifesta l'agrai- 5-9. — Aquesta segona part era pro-

ment al Déu alliberador. Molts creuen bablement cantada per un solista,

que el perill i la salvació de qué parla 6.

—

¿Qué em podria fer Vhome? Vegeu
el Salmista havien afectat tot el poblé, Ps. LV, 5, 12; Hbr. XIII, 6.

en nom del qual parla, i qu& per aixó 7. — Jo em miraré gojós mos enemics.

el Salm era cantat en una de les grans Gojós de veure'ls vencuts.
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que confiar en els homes.

^Val més refugiar-se en el Senyor

que confiar en els princeps.

^^Setge em posaren totes les nacions,

jo en el nom del Senyor vaig capolar-Ies.

^^Tot voltant m'assetjaren,

jo en el nom del Senyor vaig capolar-Ies.

^^Em rodejaren com abelles,

com el foc les espines em cremaren

;

jo en el nom del Senyor vaig capolar-Ies.

^^Empés, empentejat he estat per caure,

pero el Senyor em dugué socors.

^*Ma vigor i ma forga és el Senyor,

i ha esdevingut mon salvador.

Crits d'exultan^a i d'alliberament

dins les tendes deis justos.

La destra del Senyor ha obrat amb for^a,

^^la destra del Senyor m'ha exal^at,

la destra del Senyor ha obrat amb for^a.

Jo no moriré pas, ans jo viuré

i narraré les obres del Senyor.

^®E1 Senyor m'ha punit, m'ha ben punit,

pero a la mort no m'ha Iliurat.

12, Dt. 1, 44; Ps. Lvn, 10. • 14, Ex. xv, 2. - 16, Hab. 1, 12. - l7, Hab. 1, 12; ; Ps. cvi, 22. - I8, II Cor. vi, 9.

9.— els princeps. Moltsovintel po- 13
.

—

Empentejat he estat. M: tu m'has

ble d'Israel havia experimentat la impo- empés; correcció de LXX, S, Hi.

téncia deis seus princeps per a salvar-lo. 14. — Ressó del cántic de Moisés:
10-13. — Exposa el perill passat i la Ex. XV, 2.

seva desUiuranca. 15.— Dins les tendes deis justos. Pro-
10.— Vaig capolar-Ies. D'altres ínter- bablement les tendes on s'allotjaven

preten: les vaig mutilar-, en el sentit de durant la festa deis Tabernacles (Lv.
tallar el prepuci, ignominia practicada XXIII, 42 sq.).

entre els orientáis en llurs enemics 16. — Un altre ressó del cántic de
venguts; vegeu-ne unexemple en I Sm. Moisés: Ex. XV, 6, 12.

—

M'ha exalfat.

XVIII, 25-27. M: s'ha exalgat; correcció de LXX i S.

12. — Com el foc les espines. Ardent i 18.—Reconeix que el desastre sofert

furiós al comencament, s'exiingia ben ha estat un cástig del Senyor pels seus
aviat. — Cremaren. M: s'apagaren; cor- pecats, peró un cástig medicinal, que
receló conjectural de IB. no causa la mort.
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Afranquiu-me els portáis de la justicia,

hi entraré i daré grades al Senyor.

^^Heu-vos-la aci, la porta del Senyor,

els justos són els qui entraran per ella.

^^Jo et daré grades perqué m'has o'ít

i m'has estat la salvado.

^^Pedra que els constructors han refusat

ha esdevingut la pedra cantonera.

^^De part de Déu ens ha advingut aixó

i és una meravella ais nostres ulls.

^^Heus ací el dia que el Senyor ha fet,

exultem i alegrem-nos-en.

^^Per ta mercé, oh Déu, vulgues salvar-nos,

per ta mercé, dona prosperitat.

Beneít el qui ve en nom del Senyor

!

De la casa de Déu us beneím.

El Senyor és Déu : EU ens ha resplendit,

19, Ps. xxiii, 7, 9. - 20, Is. XXXV, 8; Apc. xxxi, 14. - 22, Mt. xxi, 42; Me. xu, 10, 11; Le. xx, 17; Act. iv, 11;

Eph. 11, 20; I Ptr.n, 4,7.-26, Mt. xx
, 9; Mt. xxui, 39; Me. xi, 9; Le. xui, 3 J.-27, Ps. xevi,i i; Ex. xxvn, 2.

19. — La processó arriba davant del personal, o el poblé d'Israel, que havia

Temple i demana que li n'obrin les por- estat rebutjat pels pobles idolatres i Déu
tes. D'ací fins a la fi, el cant processio- el manifesta tot d'una el poblé de la seva
nal és moltprobablement dialogat entre predilecció, objecte de grans designis.

els sacerdots, que vigilen l'entrada del Pero la seva principal significacióés mes-
Temple i beneeixen els entrants, i el siánica, com ho declara el mateix Jesu-
grup de fidels, que formen el seguici. — crist : Mt. XXI, 42 i llocs paraliels. El

Els portáis de la justicia. Les portes del Crist fou rebutjat pels jueus, pero cons-

Temple del Déu just. Aquest versicle tituítperDéu la pedra cantonera del gran
sembla cantat peí cap de la processó. bastiment de la humanitat regenerada.

20.— Resposta deis sacerdots.— Els 23-25 — Estrofes cantades per tot el

fastos. En general tots els israelites, seguici.

que ho havien d'ésser, pero especial- 25. — Bé que alliberats del captiveri,

ment els bons,únics dignes d'entrardins els israelites eren febles i la tasca de

el Temple. Vegeu PsXlV, 2; XXIII, 4. restauració era molt dura; per aixó re-

21-22. —El cap de la processó respon clamen l'ajut de Déu. Amb aquesta

ais sacerdots. fórmula (hosanna) de solemne entrada
22.

—

La pedra cantonera. Era una al Temple, els deixebles de Jesús i el

pedra en angle posada al cantó format poblé l'acompanyaren en dirigir-s'hi en
per dues parets per tal de lligar-les i la seva entrada a Jerusalem, poc abans
sostenir-les; solia ésser de grans dimen- de la Passió (Mt. XXI).
sions i moltbenescollida, a causa de la 26.—Acollenga que fan els sacerdots

solidesa i vistositat que donava a l'edi- ais entrants; la fórmula de la benedicció

fici. Ací simbolitza, o el cap de la pro- es troba en Nm. VI, 24.

cessó, si es tractava de celebrar un triomf 27.— Probablement exclamació del
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amb garlandes de rams orneu la festa

fins ais corns de Faltar.

^^Mon Déu ets Tu, jo et regracio,
*

mon Déu ets Tu, jo t'enalteixo.

Celebrem el Senyor, puix que EU és bo,

puix que és eterna sa misericordia.

SALM CXMII (CXIX)

Elogi de la Llei de Déu

Benauranca deis qui observen la Llei de Déu

Benaurats els de via immaculada

que caminen segons la llei de Déu.

29, supra, i. - 1, Gn. xvu, i

.

poblé. — Ell ens ha respUndit. Com un
sol després de la tempesta passada.

—

Amh garlandes de rams orneu la festa.

Exhortació deis sacerdots. És un text

molt obscur. D'altres versions : Uigueu

els pelegrins amb cordes, per estar més
units a l'altar, la part principal del qual

eren els cantells, práctica de certs pobles

antics i fins del judaisme en época rar-

dana; no és gens probable : feu solemne

aquestdia amhfullatges (Hi i Vg) aHudint

la verdesca de qué cobrien el paviment
en honor de la festa. La versió adoptada
per nosaltres aHudeixa les garlandes de

rams i flors que portaven els qui entra-

ren al Temple: II Me. X, 7. — Fins

ais corns de Faltar. L'altar deis holocaus-

tos, a l'atri deis sacerdots (Ex. XL,
29): els seus quatre angles rectes res-

sortien a manera de corns (Ex. XXVII,
2; XXXVIII, 2; Lv. IV, 25;XXX, 34).

28-29. — Cant final del poblé, que
acaba repetint la invitació del principi.

CXVIII. — Salm didáctic i moral que
fa l'elogi de la Llei de Déu i de la fide-

litat a ella, demana la Uum interior i la

constancia, la proclama objecte de m^e-

ditació constant, necessária a ]a nostra

feblesa en situacions dificils, garantía

divina en l'opressió, atiadora del zel

contra els oblidosos del Senyor, pe-

nyora de la seva misericordia, fermesa
contra les persecucions deis poderosos
i de salvació -en el perill. Es com un riu

ampie i pregón de senténcies eixit de la

meditació de la paraula de Déu: el seu
distintiu no és l'abrivada lírica d'altres

Salms, sinó la seriosítat, la fecunditat

en expressions i en imatges, Tausteritat

en els pensaments. La Llei de Déu,
únic assumpte, rep diversos noms que
es van repetint i substituint: llei, ju-

dicis, testimoniances, manaments, jus-

tificacions (límits marcats a la voluntat

per la Llei), estatuts, verítat, senténcies,

pataula, ordenaments, justicia, tots_ gai-

rebé sinónims en aquest poema. És el

més llarg deis Salms i presenta la for-

ma alfabética: 22 estrofes, els vuit dís-

tics de cadascuna comencant per la lle-

tra corresponent de l'alfabet hebreu; no
cal dir que els subtítols que hem posar

a aqüestes estrofes no formen part del

Salm; són, en substancia, trets de IB.

L'autor és desconegut; els versets 9 i

141 semblen indicar que era un jove, i

altres versícles (23, 46, 161) diuén cla-

rament que era perseguit per reís tirá-

nics, enemics de la religió veritable;

aixó fa suposar que fou escrit durant el

captiverí de Babilonia.

I. — Via immaculada. El mot via té

20 - ANTIC TB5TÍ.ME11T VU
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^Benaurats els qui observen sos decrets

i de tot cor el cerquen

no cometen cap iniquitat,

ans per les seves sendes fan camí.

*EIs teus comandaments Tu estatu'íres

perqué siguin guardáis exactament.

^Tant de bo s'afermessin mes senderes

en Tobservan^a deis teus estatuts

!

^Aleshores no m'avergonyiré

si paro esment en tots tos manaments.

'En dretura de cor jo et lloaré,

en aprendre els decrets de ta justicia.

^Jo guardaré els teus estatuts,

no m'abandonis totalment.

Jo observaré la teva Llei gojós

^¿Com tindrá pura un jovencell sa via?

Guardant els teus dictats.

^^Amb tot el cor jo et cerco,

no em deixis desviar deis teus preceptes.

^^En mon cor escondeixo el teu dictat

per no pecar contra Tu.

^^Beneit ets, oh Senyor,

tos estatuts ensenya'm.

^^Amb els meus llavis profereixo

tots els preceptes de la teva boca.

^*Jo del camí deis teus comandaments

m'alegro com de totes les riqueses.

^^En tos comandaments meditaré

i consideraré les teves vies.

3, I lo, ni, 9; I lo. V, 18. - 6, infra 8o; lob xxu, 26; I lo. li, 28. - 11, Le. n, 19, <ii.- l2, infra 26, 64, 68,

108, 124, i}5, 171; Ps. XXIV, 4. - l4, infra, 162.

ací el mateix sentir que en el Salm I: la

manera d'obrar i de viure.

9. — Un jovencell. L'edat més expo-

sada ais perills de les temptacions, pot-

ser considerada especialment perqué

era la de l'autor.
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^^Jo m'adelitaré en tos estatuís,

els teus dictats no oblidaré.

Aj'udam a observar la teva Llei, adhuc en la persecució

Al teu servent fes bé, per tal que visqui

i tes paraules guardaré.

^^Desclou-me els ulls, per tal que consideri

les meravelles de la teva Uei.

^^Un foraster sóc jo damunt la térra,

no m'ocultis els teus comandaments.

2^ Del daler es desficia la meva ánima

deis teus decrets tothora.

^^Tu els superbs increpares; maleíts

els qui es desvien deis teus manaments.

^^L'oprobi i el menyspreu de mi decanta,

puix que observo les teves prescripcions.

*^Ni que els potents seguin a malparlar-me,

tos estatuts el teu servent medita.

^^Car són tos testimonis ma delicia,

tos estatuts, mos consellers.

Ensenya i consola aquest afligit

-^Estacada a la pols és la meva ánima

:

vivifica'm d'acord amb ta páranla.

^^Mes vies t'he exposat i m'has oit,

tos estatuts ensenya'm.

16, infra, 24, 77, 92, 143, 174; Ps. 1, 2. - l7, Ps. xii, 7. l9, Gn. xLvn, 9; Lv. xxv, 23; Ps. xxxviii, 13;

Hbr. XI, 13. - 20, Ps. lxxxiu, 3. -22, infra 33, 34, 56, S9> 100, iis, 145. -24, infra 77, 92, 143, 174 -

25, Ps. xLiii, 26; infra 37, 40, 88, 93, 107, 149, 156, IS9.

17. — Al teu servent fes hé. Prote- mies del seu Déu i del seu poblé, entre

geix-lo contra els enemics: possible al- els quals h.3h\t2i.— Decanta. M: desco-

lusió a la condició de l'autor. — Per tal breix; correcció de les versions antigües.

que visqui. La longevitat era un deis 23. — Seguin. En assemblees o en
principáis desigs deis israelites judicis.

19. — Un foraster sóc jo. En térra 24. — Tos estatuts. Manca en M; res-

d'exili; en sentit més general, l'home rituit per LXX.
és sempre un exiliat a la térra, que ca- 25.— Estacada a la pols. Estat de mi-
mina vers la pátria eterna; única guia séria i d'aflicció del desterrat perseguit.

certa són els manaments de Déu, a qui 26. — Verset que indica una vida in-

el Salmista demana que no els hi oculti. terior intensa de meditació i examen; el

22. -L'oprobii el menyspreu. Deis ene- Salmista hi exposa a Déu les seves vies,
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^'Fes-me entendre el camí deis teus preceptes

i jo meditaré tes meravelles.

^^D'aflicció llagrimeja la meva ánima

:

retorna'm per la teva prometenca.

^^Ten lluny de mi la senda de falsia

i de la teva Uei fes-me mercé.

^^He escollit el camí de veritat,

m'he proposat els teus decrets.

^^Jo m'adhereixo ais teus ensenyaments,

oh Senyor, no em confonguis

!

^^Dels teus preceptes correré en la via

quan Tu mon cor esplaiarás.

lUuminam per ben complir la teva Llei

^^Mostra'm, Senyor, deis teus decrets la via

i jo la seguiré fins a la fi.

^^Dóna'm seny per guardar la teva llei

i de tot cor jo la practicaré.

Du'm peí camí deis teus comandaments,

car hi tinc mes delicies.

^^Mon cor inclina ais teus comandaments,

no pas a l'avarícia.

^"^ Gira els meus ulls, que vanitat no vegin,

en la teva sendera vivifica'm.

^^Vers ton servent compleix ta prometenca

que és per a aquells qui et temen.

Aparta la ignominia que jo temo;

car delitosos són els teus decrets.

27, ínfra 34, 73, 125, 144, 169. - 32, Is. lx, J.
- 35, Ps. cxi, i. - 36, Ez. xxxin, 31; Me. vn, 21 , 22; Le. xii,

I I Tim. vi, 10; Hbr. xm, j. - 37, Is. xxxiu, 15; Pr. xxiii, j. - 38, II Rg. vu, 25.

és la seva conducta, demanant ense- la benauranca deis qui compleixen la

nyament di vi. teva Llei. — Que és per aquells qui et te-

32. — Mon cor esplaiarás. Em dona- men. M: que és per la teva temenca; cor-

ras coratge, for(;a i joia. recció de IB.

36-37. — L'avarícia i la vanitat són 39. — La ignoniínia d'ésser infidel

els obstacles principáis al compliment ais preceptes de Déu, única que ell tem.

de la Llei. D'altres opinen que es refereix a les bur-

38. — La prometenca que assegura les deis enemics.
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*°Mira com tos preceptes jo dalejo

:

per la teva justicia fes-me viure.

/ confessaré la veritat davani deis poderosos

tes cleméncies vinguin-me, Senyor,

el teu socors, segons ta prometeiK^a

;

*^i daré una resposta ais qui m'ultratgen,

car jo confio en tes paraules.

de ma boca la páranla vera

no treguis, car jo espero en tos decrets.

observaré la teva Ilei tothora,

sempre i eternament.

^^I avanzaré per espaiosa via,

car jo recerco els teus ordenaments.

I parlaré deis teus comandaments

davant deis reis i no en tindré vergonya.

m'adelitaré en els teus preceptes,

els quals jo estimo,

mes mans algaré a tos manaments

i els teus ordenaments meditaré.

Ta Llei, consol en el dolor

Recorda la páranla al teu servent

amb la qual em donares esperanca.

^^En ma aflicció, aquest és mon conhort:

que el teu dictat em vivifica.

40, supra 20. - 4l, infra 77. - 46, Mt, x, 18.- 48, Ps. lxu, 5; Ps. cxl, 2; I Tim. n, 8; supra i j.- 50, Rom. xv,

4; supra II, 41; infra 76, 82, 103, 116, 123, 140, 148, i$4, 162, 170.

41. — Déu prometía la deslliuran^a 46.

—

Davant deis reis. Ja d'altres ve-
enmig de les proves. gades remarca aquest Salm que els reis,

42. — Ais qui m'ultratgen. M: el qui o els potentats de la térra, solien ésser

m'ultratja; correcció de IB, fundada en perseguidors de la virtut, que compro-
part en LXX. metía llur disbauxa; ací és segurament

43. — La paraula vera, o de veritat, una aUusió ais reis gentils que oprimien
com diuVg, era la resposta irreplicable els ísraelites en térra d'exili.

a donar ais seus perseguidors. — Notre- 48. — Després de a tos manaments,
guis. M afegeix: del tot; suprimit per S. M repeteix els quals jo estimo del verset

45. — L'observanga deis manaments anterior; suprimit per IB.

fa caminar amb cor llíure per una via 49. — La paraula. M: paraula; cor-

espaiosa, oposada ales senderes estre- recció de LXX (códex sinaític) i S.

tes i tortuoses del pecat.
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Els superbs m'escarneixen molt i massa,

pero jo de ta Ilei no em foravio.

Recordó els teus juís del temps antic,

oh Senyor, i em consolo.

^^Em pren indignació deis pecadors

que ta Ilei abandonen.

Un cántic se m'han fet tos estatuts

dins la casa del meu pelegrinatge.

Jo recordó de nit ton nom, Senyor,

i guardaré ta Ilei.

Aixó m'ha esdevingut

perqué he custodiat tos estatuts.

Ferm és mon propbsit de servar la Llei

Ma partió, Senyor, l'he declarada

:

observar tes páranles.

Jo prego de tot cor la teva fac

:

compadeix-me segons ta prometen^a.

^^Jo he meditat els meus camins

i els meus peus he girat ais teus preceptes.

M'he afanyat i no m'hi he torbat

a la guarda deis teus comandaments.

^^Les cordes deis malvats m'han circumdat,

jo no he obHdat la teva llei.

mitja nit jo em llevo per lloar-te

per tos decrets tan justos.

Jo sóc amic de tots aquells qui et temen

i compleixen els teus comandaments.

^*De ta gracia, Senyor, plena és la térra,

fes-mc coneixedors tos estatuts.

53, Esr. IX, 3. - 54, Gn. xlvu, 9.-55, Ps. Lxu, 7. - 57, Pa. xv, j. - 58, supra 41 .
- 59, Le. xv, 17. - 6-?, Act.

XVI, 45.-64, Ps. xxxii, ?.

52. — Els judícis expressats en la Llei ponent cántics sobre la Llei de Déu.
donada d'antic. Ells son el seu consol, 6i. — Les cordes deis malvats. Les ca-

par tal com prometen la recompensa lúmnies i els paranys amb qué els idó-

dels bons i el cástig deis dolents. latres cercaven de reduir-lo a major es-

54. — A l'exili es consolava com- clavatge.
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Les afliccions tnhan ensenyat la teva disciplina

^^Has fet bé al teu servent,

Senyor, conformement a ta paraula.

Assabenta'm de ciencia i saviesa,

car en tos manaments tinc confianca.

^^Abans d'ésser afligit vaig desviar-me;

ara, pero, jo observo ta paraula.

^^Tu ets bo i benefactor,

tos estatuts ensenya'm.

Enganys ordeixen contra mi els superbs

;

jo de tot cor observo els teus preceptes.

''^Embalbit és llur cor com el greixum
;

pero en la teva Uei jo m'adelito.

^^És bo per mi d'haver estat afligit,

per tal que aprengui tes institucions.

^^De ta boca la Ilei val més per mi

que mils d'or i d'argent.

Consola m en Yaflicció i confon mos enemics

'^Les teves mans m'han fet i m'han plasmat;

fes-me entenent a aprendre els teus preceptes.

^^Tos tements em veuran i gandirán

que jo hagi confiat en ta paraula.

'^Jo sé, Senyor, que els teus decrets són justos

i que amb raó Tu m'afligires.

'^Sigui, et prec, ta bondat el meu conhort,

segons paraula teva al teu servent.

€5, supra 25; infra 107, i6«>. - 67, infra 71, 75; Ir. xxxi, 18, 19; Hbr. xn, 6-11. - 68, Ps. cv, i; Mt. xix, 17. -

69, lob xm, 4, Ps. cviii, 2. 70, lob xv, 27; Is. vi, 10. - 7l, supra 67; Hbr. xii, 10, 1 1. - 72, infra 127;

Ps. xvui, 11; Pr. VIH, II. -73, lob x, 8; Ps. xcix, 3: supra 27. - 74, Ps. xxxiu, 3. -75, Act. xii, 10.

66. — Al comengament d'aquest ver- a l'observanca deis volers de Déu.
set, M repeteix el mot lé o bo de Tan- 70. — El cor deis superbs és insen-

terior; suprimir per IB. sible i fluix, com el greix, davant les

67. — Confessa d'haver merescut la injuncions de la veritat i del deure. Ve-
tribulació pels seus pecats, confessió geu Ps. XVI, 10, LXXII, 7.

que pot estendre's a tot el poblé is- 74. — Els temerosos de Déu s'ale-

raelita en captiveri; pero la sofrenga li graran quan veuran que la confianza en
ha estat, com ho és sempre per al just, la prometenca de Déu no ha estat

una bona educadora que l'ha tomat vana.
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"Vinguin-me tes cleméncies i viuré,

perqué la teva Ilei és ma delicia.

Confonguin-se els superbs que a tort m'ultratgen,

jo en els teus manaments meditaré.

Girin-se cap a mi els qui et revereixen

i aquells qui en tos preceptes teñen compte.

^^Sigui en tos estatuts el meu cor integre

per no ser avergonyit.

Imploro el teu auxili contra els opressors

^^Defalleix del desig l'ánima meva

del teu socors : jo fio en ta páranla.

^^Els meus ulls es morfonen del desig

del teu dictat; ¿quan em darás consol?

Car, fins tornat com odre enmig del fum,

tos estatuts no m'han caigut d'esment.

^^¿Quants són els dies del teu servidor?

¿Quan jutjarás els meus perseguidors ?

^^Fosses m'han excavat els orgullosos

que no obren segons la teva llei.

^^Tots els teus manaments, fidelitat;

hom amb mentida em persegueix: ajuda'm.

Tantost m'extirpen de la térra,

pero jo no he deixat tos manaments.

Per ta misericordia vivifica'm,

i guardaré els dictámens de ta boca.

77, supra 24, 27; infra 174. -78, sapra 11,41,76; infra 82, 103, 116, i2j, 140, 148, 154, 162, 170J
supra 15.-81, Ps. Lxxu, 26; Ps. lxxxiv, ^.-82, infra 123; Ps. Lxvni, 4.-88, lob xxx, 30; supra 61; infra

93, 109, 141, 15 5, 176. - 84, Pa. xxviii, 4; Apc. VI, 10. - 85, Ps. xxxiv, 8; Pr. xvi, 27. - 86, supra 78J
Ps. xxxiv, 20; Ps. xxxvu, 20

82. — Del teu dictat. M afegeix des-

prés: dient; suprimit per IB.

83. — Els israelites penjaven els

odres plens de vi prop de l'espirall per

on sortia el fum de la llar, a manca de
xemeneia, per tal que el vi envellís més
de pressa; així quedaven dessecats i

bruts de sutge. D'altres, com Vg, inter-

preten: com odre entre el gehre, que el

deixava sec i arrugat; la figura és,

dones, en fons, la mateixa.

84. — Desitja de viure prou temps
per a veure el cástig deis seus perse-

guidors.
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La teva Llei té tota per'fecció

Eternament, Senyor,

ta páranla és estable com els cels.

^^Ta lleialtat va de genera en genera;

Tu fundares la térra i resta ferma.

^^Per tos decrets romanen sempre,

perqué totes les coses et serveixen.

^^Sinó perqué ta llei és ma delicia,

jo en ma aflicció ja hauria sucumbit.

Mai tos preceptes no em cauran d'esment,

perqué per ells Tu m'has donat la vida.

^^Josócteu: salva'm,

car jo recordó els teus comandaments.

^^M'esperen els malvats per fer-me perdre,

jo poso el meu esment en tos decrets.

^^De tota perfecció jo he vist el terme,

ton manament és gran sense mesura.

La teva Llei dona saviesa i jota

Com estimo, Senyor, la teva llei

!

Es tot el dia ma meditació.

^^M'ha fet més savi que els meus enemics

el teu comandament.

^^Més assenyat sóc jo que tots mos mestres,

car tos preceptes són ma reflexió.

^^^Tinc més enteniment que els ancians,

perqué compleixo els teus comandaments.

^^^Mos peus jo guardo de tot mal camí,

per complir ta páranla. ^
89, Ps. Lxxxvin, 3; Ps. cxlvju, 6; Mt. xxiv, 34, 3 j; I Ptr. 1, 2 j,- 90, Ps. ixxxvni, 2; Ed. 1, 4 - 9l, Ir. xxxiii,

2j. -96, Mt. V, 18. -97, infra 113, 163, 165.-98, Dt. iv, 6.-99, II Tim. 111, i j.- lOO, lob xxxn, 7, 9.

89. — Com els cels. M: en els cels; es teñen ferms peí decret de Déu,
correcció de IB. més obedients a Ell que els homes.

91. — Versicle un xic obscur, pot- 97, — Senyor. Manca en M; restituit

ser per la mala conservació del text; per LXX.
el subjecte semblen ésser els cels i la ()8.-El teu comandament. M: els teus co-

terra de qué ha parlat adés, els quals mandaments; correcció d'un manuscrit.
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^°^Dels teus judicis no em desvio

perqué Tu m'instruires.

^®^0h com són dolces al meu paladar

tes paraules : ni mel per a ma boca

!

Jo poso seny pels teus comandaments,

per tal detesto tota via falsa.

Fins afligit, seguiré la llum de la teva Llei

^^^Llanterna per mos peus és ta paraula

i llum per mes senderes.

Jo juro i estableixo

de practicar tos dreturers decrets.

Afligit estic jo fora mesura;

Senyor, revifa'm segons ta paraula.

^^^Rep de grat, oh Senyor, els dons de ma boca

i ensenya'm tos decrets.

^•^^Sempre en perill está la meva vida,

pero ta llei no oblido,

^^^Un parany m'han estés els pecadors,

pero no m'he apartat deis teus preceptes.

Mon heretatge etern són tos preceptes,

car ells són l'alegria del meu cor.

^^^Jo he inclinat mon cor a practicar

tos estatuts per sempre íntegrament.

Detesto els dolents que Tu reproves

Detesto els homes de cor doble,

pero a ta llei, li tinc estimació.

^^^El meu recer i el meu escut ets Tu,

confio en ta paraula.

103, Ps. xvui, 20; Pr. VIH, II, -104, infra 128. - 105, Pr. vi, 2j. - IO6, Neh. x, 29. - l07, sapra 2 J.

-

IO8, Os. XIV, 2; Hbr. xiii, 15. -l09, Idc. xu, 3. 111, Dt xxxiu, 4; sapra 14; infrt 162. -Il2, supra3}.

Il4, Ps. XXXI, 7; Ps. xc, i; Ps. ijcxxui, 10; supra 74.

109. — Literalment : porto sempre la 113. — Els homes de cor doble són
vida a la má ; qualsevol me la pot els qui lloen la Llei de Déu amb els 11a-

prendre, qualsevol moviment brusc la vis, pero la violen amb llurs obres:

pot fer caure: está sempre en perill. els hipócrites, tan detestats per Jesu-
III. — Mon heretatge. M: he heretat; crist.

correcció de Hi.
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Allunyeu-vos de mi, oh malfactors,

i guardaré els preceptes del meu Déu.

^^^Sostén-me per la teva prometen^a

i viuré : no confonguis ma esperanza.

Sigues el meu referm i em salvaré

i jo en tes Ueis tindré l'esment tothora.

Menysprees tots aquells qui es foravien

deis teus decrets, car llur astúcia és falsa.

^^^Tens per rebuig tots els malvats del món

;

per tal jo estim tés testimoniances.

^^^Esborrona ma carn l'esglai de Tu,

jo temo els teus judicis.

Ajudam contra els superbs

Jo he acomplert el dret i la justicia,

no m'abandonis ais qui m'oprimeixen.

^^^Dóna de bé penyora al teu servent,

no m'aclaparin els proterviosos.

^^^Es morfonen mos ulls peí teu socors

salvador i els dictats de ta justicia.

^^*Amb ton servent obra segons ta gracia

i ensinistra'm en tes institucions.

Sóc ton servent : dóna'm inteliigéncia

per a comprendre els teus comandaments.

^^^Uhora d'obrar ha arribat ja peí Senyor

:

hom ha trencat la seva llei.

^^^Per aixó estimo els teus comandaments

més que l'or, que l'or fi.

115, Ps. VI, 9; Mt. vu, 23. -116, Ps. Lxx, i; Rom. v, 5; Phil. 1, 20; Ps. cxlv, J. -II8, Thren. 1, 15. -Il9, Ez.

xxii, 18.-I2O, Hab. 111, 16. -122, lob xvii, 3.- 123, supra 82.-125, Ps. cxv,7,-l27, supra 72; Ps. xviii,ii,

119. — Tens per rebuig. M: elimines; 126. — Q.uan la maldat impunida
correcció de 3 manuscrits, Aq, Sim, Hi. arriba al curullament de la mesura, és

122. — Surt fiador del bé que has ja hora que Déu obri per restablir Tor-
promés, no fos que, veient fallida la dre moral trencat, perqué la impunitat

teva prometenga, els proterviosos, els indefinida seria un escándol per ais jus-

qui s'entesten a desconéixer la Provi- tos, i un encoratjament per ais dolents

déncia, m'aclaparessin amb Uurs mofes a augmentar llurs malifetes.

redoblessin la persecució.
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^^^Per aixó linc a cor tots tos preceptes,

tot cami de mentida jo detesto.

Protegeix aguest amador de la teva Llei

^^^Meravelloses són tes ensenyances;

per aixó les observa la meva ánima.

^^^L'esclariment de tos dictats iliustra,

els inexperts ensenya.

^^^Obro la meva boca i l'aura aspiro,

perqué dalejo els teus comandaments.

^^^Gira't vers mi i mostra'm pietat,

com sois fer pels qui amen el teu nom.

^'^Segons els teus dictats guia els meus passos

i cap dolenteria no em domini.

^^De Topressió deis homes allibera'm,

i els teus comandaments observaré.

^^^Fes resplendir ta fa^ en ton servent

i tes institucions fes-me conéixer.

^^^Rius d'aigua s'escolaren deis meus uUs,

car ta llei no guardaren.

La teva Llei ¿s justa, ferma i pura

^^'Tu ets just, oh Senyor,

i dreturer és el teu judici.

^^^Amb justicia imposares tos preceptes

i amb una gran fermesa.

^^^Mon zel em consumí,

car mos contraris tos dictats obliden.

Agresolat del tot és ton oracle

i el teu servent l'estima.

Jo sóc petit i menyspreat,

130, Ps. xviu, 9; Ps. xviii, 8; Pr. i, 4.-133, Ps. xvi, y, Ps. xvm, 14.- l35, Nm. vi, 2;; Ps. iv, 7. -

136, Ir. IX, i; Ir. xiv, 17; Ez, ix, 4; Thren. 111, 48. - l37, Esr. ix, 15; Neh. is, 33. - 138, Ps. xvui,

8, 9. 10. - 139, Ps. ixviii, 10; lo. 11, 17. - 140, Ps. xi, 7; Ps. xvm, 9.

128. — Tinc a cor. M : troho justos; els teus dictats; correcció de i6 manus-
correcció de IB. crits i LXX.

133. — Segons els teus dictats. M: en
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d'esment no perdo els teus ordenaments.

^*^Es ta justicia una justicia eterna

i la Ilei teva és ferma.

L'angoixa i el destret m'han caigut sobre

;

els teus comandaments són mes delicies.

Eterna és la justicia de tes liéis:

instrueix-me i viuré.

Fes-me la grcicia de complir la Llei

^^^Jo clamo de tot cor; Senyor, escolta'm

;

tos estatuts jo observo.

^^^Jo t'invoco, allibera'm,

i els teus comandaments practicaré.

Jo m'avanco a Taurora i clamo ajut

;

espero en tes paraules.

^^^A les vetlles de nit mos ulls s'avancen

per ta páranla a meditar.

^*9Per ta bondat, Senyor, ma veu escolta,

vivifica'm segons el teu decret.

^''^S'acosten mos inics perseguidors,

molt Uuny es troben de ta llei.

^^^Prop meu ets Tu, Senyor,

i tots els teus preceptes són fidels.

^^^Ja per temps coneguí per tos preceptes

que Tu els has establerts eternament.

Salva'm deis meiis perseguidors

Esguarda ma miseria i allibera'm,

perqué jo no he oblidat la teva llei.

Defensa Tu ma causa i redimeix-me,

42, infra i si, i6o. - l44, supra 27. - 147, Ps, v, 4. - 148, Ps. Lxn, 7. - 149, supra 25. - l5l, Ps. cxliv, 19;

supra 142. - 152, Ps. cin, J.
- l53, Thren. v, i; supra 83. - 154, I Rg. xxiv, 16; Ps. xxxiv, 2.

148. — Sobre les vetlles en qué era 150. — Mos inics perseguidors. M; els

dividida la nit, vegeu Ps. LXIII, 7; qui encalcen el mal; correcció de molis

LXXXIX, 4. El Salmista s'avancava a manuscrits, LXX, Sym, Hi.

aqüestes vetlles per pregar.
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vivifica'm segons el teu oracle.

^^^És lluny deis pecadors la salvado,

car deis teus estatuts no es neguitegen.

^^^Moltes son tes cleméncies, oh Senyor,

vivifica'm segons els teus decrets.

^^'Molts, mos perseguidors i mos contraris

;

deis teus preceptes no em desvio.

158 veure els traídors, he sentit fástic,

per tal com no observaren tes sentencies.

^^^Mira, Senyor, com amo els teus preceptes,

per la teva bondat serva ma vida.

^^^El cim de tes páranles, lleialtat;

i etern és tot decret de ta justicia.

Grans heneficis em fa ¡a teva Lki

^^^EIs princeps sens motiu em persegueixen,

mes tes paraules revereix mon cor.

^^^De la teva paraula m'engaudeixo,

com aquell qui ha trobat riques despulles.

^^^La malvestat odio i avorreixo,

pero ta Ilei estimo.

^^*Set vegades al dia et dic Uoan^a

per tos judicis justos.

Teñen gran pau els qui ta Ilei estimen,

cap ensopec no hi ha per ells.

^^^Ton salvament espero jo, Senyor,

i observo els teus preceptes.

Guarda tes prescripcions Tánima meva

i les estima fora mida.

155, lob V, i, - 156, supra 149. - 158, supra 136; Ps. xciv, ii; Ez. vi, 9. - l6l, supra 23. - l62, Is. ix, ?
.

-

165, Pr. 111, 2; Is. xxxii, 17. - 166, infra 174; Gn. xux, 18.

160.

—

El cim de tes páranles. L\uT qusi- hores establertes per la Llei o el cos-

litat principal. D'altres interpreten: la tum, mati i vespre, sinó set vegades al

izímwa, o resum; pero la primera Ínter- dia, és innombrables vegades, el

pretació respon millor al paral-lelisme nombre 7 essent en la Biblia la xifra de
amb el vers següent. la perfecció.

164. — No prega solament en les
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Servo tes prescripcions i testimonis,

car davant teu són tots els meus camins.

Alliheram i ensenyam perqué no em perdi

^"Mon clam arribi fins a Tu, Senyor,

segons el teu dictat fes-me sabent.

^'^Fins a ta fa^ ma súplica pervingui,

allibera'm, d'acord amb ta paraula.

^'^Esclatin els meus llavis en un himne,

quan m'hagis ensenyat tos estatuts.

^'^Canti ma Uengua el teu oracle,

car tots els teus preceptes són justicia.

^'^Sia la teva má en el meu auxili,

perqué jo he elegit els teus preceptes.

^^^Per ta salut dalejo jo, Senyor,

i és ma delectado la teva Uei.

^'^Visqui Tánima meva per lloar-te,

i els teus decrets m'ajudin.

^'^Com ovella perduda vaig errivol

:

cerca el teu servidor,

car no tinc oblidats tos manaments.

SALM CXIX (CXX)

Prec del calumniat

^Cántic de les ascensions.

He clamat al Senyor en la meva angoixa

i Ell m'ha donat escolta.

168, Pr. V, 21. - l7l, supra 7. - l73, los. xxiv, 22; Pr. 1, 29; Le. x, 42. - l74, supra 24. - l76, Is. un, é; Le.

XX, 4 sq.; I Ptr. 11, 2J, - 1, Ps. cxvii, 5,

168. — Complia perfectamentels ma- probablement sense faltes greus; per
naments, perqué caminava sempre en aixó Déu el pot encara cercar,

la presencia de Déu, CXIX. — El Salmista viu entre llen-

176. — Acaba confessant que ha tin- gües pérfides que no paren de calum-
gut febleses fora del cami de la Llei, niar-lo, i s'adrega al Senyor demanant
pero sense oblidar mai els manaments, que Ten desUiuri i que assageti els ca-
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^Allibera, Senyor l'ánima meva

de llavi mentider i de llengua falsa.

^
¿ Qué et donará o qué t'afegirá,

oh llengua de falsía ?

^Sagetes agusades d'un potent

i brases de ginesta.

^Ai las de mi, que sóc lioste de Mósoc,

sojorno entre les tendes de Cedar

!

^Massa temps ha que habita la meva ánima

amb els contraris de la pau.

^Quan jo parlo de pau, ells mouen guerra.

5, Gn. X, 2; Ez, xxvii, 15; Gn. xxv, 13; Is. lx, 7,

lumniadors, els quals corresponen ais

seus desigs de pau amb malvada hosti-

litat. Es el primer de la serie deis cán-
tics de les ascensions, de qué hem parlat

en la Koticia preliminar. Autor descone-
gut; época també, pero s'adiria molt amb
els priméis anys després del captiveri

caldeu, quan els jueus repatriáis eren

hostilitzats pels samaritans i els gentils

de les terres veínes.

3. — Se sobreentén: Déu, i significa:

¿ quin será el cástig jurat que Déu et

donará?, segons la fórmula hebrea del

jurament : « aixó em fací Déu i aixó

m'afegeixi, si.,.».

4. — Essent la llengua calumniadora
com una sageta agusada (Ps. LVí, 6) i

com un foc abrusador, el seu cástig,

segons la Ilei del talió, ha d'ésser sem-
blant. El potent será el mateix Déu...--
Brases de ginesta. Amb fustes de ginesta

feien un carbó que cremava molt fort i

molt de temps. Aquesta planta abunda
molt a la provincia de Galaad i en tota

l'Arábia.

5. — Assagetat pels maldients, el

Salmista llanca un crit d'angoixa, com-
parant els seus enemics amb els habi-

tants de regions célebres per llurs tur-

buléncies, en les quals és com si ell

estigués condemnat a viure. Mósoc era

un poblé bárbar situat entre la Mar Cas-

pia i la Mar Negra; Cedar era el nom
d'unes tribus árabs descendents de Ce-
dar, fiU d'Ismael (Gn. XXV, 13), co-

negudes per Uur bandolerisme, i que in-

festaven els deserts compresos entre

l'Arábia Pétria i Babilónia (Is. LX, 7;

Ex. XXVII, 21).

7. — Qiian Jo parlo de pau. M: fo pau,

i quan parlo; correcció de dos manus-
crits, LXX, Aq, Sym, Th, T.
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SALM CXX (CXXI)

El guardia d'Israel

^Cántic de les ascensions.

Jo aixeco el meu esguard a les muntanyes.

¿ D'on em vindrá l'auxili ?

^ El meu auxili, del Senyor

que el cel féu i la térra.

'No deixará tentinejar ton peu,

no s'adormirá pas aquell que et guarda.

^ Cert, no s'ensonyará ni dormirá

El qui guarda Israel.

^ Déu és ton guardia

;

Déu és ta protecció a ta má dreta.

^Durant el dia el sol no et ferirá,

ni la lluna de nit.

1, Ps. Lxxxvi, 2.-2, Ps. cxxui, 8.-3, I Rg, 11, 9; Ps. ucv, 9; Ps. cxxvi, i; Is. xxvii, 3.-5, Ps. xc, i; Is, xxv, 4.-

6, P». xc, s; Is. xLix, 10; Apc, vu, 10.

CXX. — Déu és el guardia d'Israel;

d'Ell sol li ve l'auxili ; Israel hi té una
confianza perfecta i serena, que el Sal-

mista expressa amb imatges elegants,

a desgrat de la gran tribulació que l'afli-

geix. Autor i época desconeguts ; és

probable que fos compost durant l'época

de l'exili.

1. — Les muntanyes on están situats

la Ciutat Santa i el Temple: Moriá i

Sion. Vegeu Ps. LXXXVI, i
;
CXXIV, 2

.

2.— Que el cel féu i la térra. L'omni-
poténcia del Creador és quasi sempre
en els Salms un fort motiu de confianza.

3-8.—La segona persona en qué par-

len aqüestes estrofes indica que el Salm
és dialogat entre un que diu la primera
estrofa i un altre que li respon per tal

d'afermar-li la confianca, o que el Sal-

mista es dirigeix una exhortació a ell

mateix.

3. — Déu és protector i guia en el

camí, que guarda deis perills de caure.

4. — Ho és també de nit, allunyant

els bergants i les feres.

5 . — A ta má dreta. A la Biblia, el

protector és sempre a la dreta del pro-

tegit: vegeu Ps. XV, 8; CIX, 5.

6.— El perill de la insolació és parti-

cularment greu a l'Orient. Vegeu IV
Rg. IV, 19. A la lluna són generalment
atribuídes certes influencies pernicioses;

sens dubte, a l'Orient, produeix oftal-

mies i inflamacions cerebrals. Altra-

ment el sol i la lluna són ací símbols
del dia i la nit.

21 - ANTiC TESTAMENT VU
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' El Senyor de tot mal et guardará,

Ell guardará ta vida.

^Ton sortir i ton entrar Déu guardará

d'ara més i per sempre.

SALM CXXI (CXXII)

El GOIG DE REVEURE JeRUSALEM

^Cántic de les ascensions. De David.

Jo m'he sentit gojós perqué m'han dit

:

« Anirem a la casa del Senyor.»

*Els nostres peus ja es teñen ferms

dintre tes portes^ oh Jerusalem

!

^Jerusalem, com a ciutat bastida

tota ensems acoblada.

*Alli pugen les tribus,

les tribus del Senyor,

segons la Ilei donada a Israel

per celebrar el nom del Senyor.

7, Ps. xcvi, lo. - 8, Dt. xxviu, 6. - 1, Is. ii, 3; Zach. vni, 21. - 3, II Rg. v, 9. • 4, Ex. xxiu, 17; Dt. xvi, 10;

Ex. XVI, 34.

8.— Ton sortir i ton entrar. Expressió que tingué quan li anunciaren la partida,

que designa generalment tots els des- 3. — En aquell breu atur, els pelegrins

pla^amentsi fins totes les ocupacions de contemplen Jerusalem i en fan l'elogi,

la vida quotidiana: vegeu Dt. XXVIII, admirant primer la seva grandesa. —
6; XXXI, 2; II Sm. IV, 25. Tota ensems acoblada. Els seus palaus i

CXXI. — Salm de pelegrinatge a Je- cases, amb les muralles que els volten»

rusalem. Gojós de l'anunci de la partida, formen un tot compacte. Sentit moral:
molt més ho és de l'arribada, car Jeru- totes les tribus d'Israel s'hi troben con-
salem és una bella ciutat compacta, cordes en la lloan^a divina,

puixant, seu de tots els órgans de go- 4. — N'elogien després la qualitat de

vern del poblé teocrátic. Auguris de capital religiosa del poblé hebreu: totes

pau i benauranca per a ella. És atribuit les tribus hi fan cap, segons manament
a David. donat per Déu a Israel, com diu el ver-

1-2.—Arribat a les portes de la ciutat set següent. Vegeu Ex. XXIII, 17;
santa, elpelegrís'atura recordantelgoig XXVI, 23.
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^Els setials s'lii troben del judici,

setials de la casa de David.

^Pregueu la pau per a Jerusalem,

tinguin seguretat els qui t'estimen,

'hi hagi pau en tos murs,

seguretat en els teus casalicis !

®Pels meus germans i els meus amics, diré

:

Sia la pau en tu !

^Per la casa de Déu, del Senyor nostre,

els béns per tu jo imploraré.

SALM CXXII (CXXIIl)

Clam d'Israel oprimit

Cántic de les ascensions.

A Tu mos ulls elevo,

A Tu que habites en els cels.

^ Heus aci, com els ulls deis servidors

vers la má de llurs amos,

com els ulls de Tesclava

5, Dt, xvn, 8. - 6, Ps. L, 20. - 8, I Rg. xxv, 6. - 9, Neh. u, lo. - 1, Ps. n, 4; Ps. x, 4; Ps. cxx, i.

5 .— Capitalitat política : allí havien

d'anar tots els israelitas a fer-se retre

justicia peí dinasta regnant de la casa

de David. El rei presidia el tribunal,

assistit deis seus filis i parents.

6.—El Salmista invita els pelegrins a

fer auguris de pau, sinónim de prospe-

ritat, per a Jerusalem. Segueixen els

vots que fan tots, responent a la invi-

tació.

8. — Vol la pau per a Jerusalem, per

tal com ella fará la felicitat deis seus

germans i amics, co és de tots els is-

raelites.

9. — La vol també perqué augmenti

el cuite del ver Déu en el seu Tem-
ple.

CXXII. — Israel, oprimit per una ti-

ranía, posa els ulls esperan^ats en Déu,
únic que el pot alliberar de l'escarn i el

menyspreu en qué está submergit. Au-
tor i época desconeguts.

2. — Segons el costum oriental, els

servents es posaven drets a certa dis-

tancia de llurs amos esperant-ne un
senyal de la má, que donava ordres,

decretava cástigs, pero també repartía

favors i recompenses. Així Israel té els

ulls fits en Déu, pie de submissió i

d'esperanga.
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vers la má de la seva mestressa,

igual els nostres ulls

vers el Senyor Déu nostre,

fins que tingui clemencia de nosaltres.

^ Cleméncia, oh Déu, clemencia de nosaltres,

perqué estem de menyspreu fins a Tenfit

;

*ben enfilada está Tánima nostra

de l'escarn deis satisfets,

del menyspreu deis orgullosos.

SALM CXXÍII (CXXIV)

El Salvador d'Israel

^Cántic de les ascensions. De David.

Sinó perqué el Senyor fou amb nosaltres,

que Israel ho proclami,

^sinó perqué el Senyor fou amb nosaltres,

quan contra nostre els homes s'aixecaren,

*prou se'ns haurien engolit vivents.

En cremar llur furor contra nosaltres,

*les aigües ens haurien submergit,

el torrent ens hauria capbussat,

^capbussat unes aigües temulentes.

3, Neh. IV, 4, - 4, Neh. ii, 19; Am. vi, i. - 1, Ps. xciu, 17; Ps. cxxvin, i. - 3, Ps. lv, 2, - 4, Ps. xvn, 17;

Ps. cxuu, 7.

CXXni.—El poblé elegit estava ame- hebreu a David no essent prou segura,

na^at per enemics poderosos i cruels, car mafica en tres manuscrits, en el

pero el Senyor l'ha desUiurat d'una códex alexandrí de LXX i en Hi.

manera prodigiosa, arrencant-lo d'un i . — Que Israel ho proclami. Que la

desastre que és descrit amb imatges tradició conservi perpétuament el record

vigorosas. L'únic salvador d'Israel és, d'aquesta deslliuranga.

dones, el seu Déu. Autor i época des- 3.

—

Se'ns haurien engolit vivents. Com
coneguts, l'atribució que en fa el text a bésties feroiges.
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^Beneít el Senyor, que no ens Iliurá

per presa de llurs dents.

'La nostra vida, com ocell,

s'ha escapat del parany deis ca^adors

;

el parany fou romput, i ens escapárem.

^El nostre ajut és en el nom de Déu

que ha fet el cel i la térra.

SALM CXXIV (CXXV)

DÉU, PROTECTOR d'IsRAEL

^Cántic de les ascensions.

Els qui són confiants en el Senyor

són com el Mont Sion,

que no trontolla, que román per sempre.

^ Jerusalem, muntanyes tot voltant

:

tal el Senyor al voltant és del seu poblé

d'ara més i per sempre.

^ Car no restará el ceptre

deis pecadors damunt la sort deis justos,

no sia cas que els justos

les seves mans a la maldat estenguin.

7, Ps. xc, 5. - 8, Ps. cxx. 2. - 3, Pr. XXII, 8; Is. xiv, y, Os. ii. ij.

8.—Acte de confianca que ha passat

a la liturgia católica.

CXXIV. — Ferm com la muntanya
de Sion és qui confia en Déu; així Jeru-

salem, voltada de muntanyes, i el poblé

hebreu, voltat de Déu, encara que do-
minat per estrangers. Déu no permetra
que aixó duri sempre, ans dia vindrá

que, en deslliurar Israel, premiará els

qui li han restat fidels i castigará els

apostares. Autor desconegut. L'época
sembla ésser posterior al captiveri de
Babilonia, en una de les dominacions
estrangeres que patí Israel.

2. -Jerusalem está voltada de mun-
tanves tot entom, Uevat del Nord; l'es-

tabilitat perpetua del Mont Sion estava

promesa en Is. II, 2 i Mich. IV, i.

3. — £/ ceptre deis pecadors. Del poblé

dominador, cultor deis falsos déus. Els

justos serán ací tots els israelitas o,

almenys, els qui restaren fidels al Déu
únic; llur sort és la Terra Santa, que
Déu els havia donat.

—

No sia que,.. Un
domini massa llarg deis idolatres podria

descoratjar els piadosos i induir-los a

acceptar les creences i les práctiques

impies deis dominadors.
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^Afavoreix amb béns, Senyor,

els qui són bons i dreturers de cor

;

^peró els errants per llurs senderes tortes

el Senyor els faci raure entre els dolents.

Pau a Israel

!

SALM CXXV (CXXVI)

La joia de la restauració

^Cántic de les ascensions.

Quan a Sion torna Déu els captius,,

érem com homes que somien.

^Llavors el riure omplia nostra boca,

la nostra llengua la jubilado.

Llavors hom deia entre els gentils

:

« Meravellosament ha obrat el Senyor amb ells ! »

^ Meravellosament ha obrat Déu amb nosaltres,

prou n'hem estat gojosos !

*Gira, Senyor, nostre destí

com els torrents en terres del Migdia.

5, Pr. 11, 15; Ps. cxxvu, 6; Gal. vi, i6. - 1, Act. xii, 9. -2, lob viii, 21; Le. 1, 40,

4. — Els bons i els dreturers són els

qui resten fidels a Déu.
5.
—Els errants per llurs senderes for-

tes eren els qui, més o menys oberta-

ment, s'adherien a la idolatría, que no
mancaren mai en époques semblants;

el Salmista els preveu la mateixa mala
fi que ais idolatres, plens de tota dolen-

teria. — Pau a Israel. Desig ardent de

totes les prosperitats, especialment la

Uibertat nacional, per a Israel.

CXXV. — A la gran joia deis israe-

lites que tornaven del Uarg captiveri

succeí la pena de veure el regne i la

seva capital en ruines i el treball llarg i

difícil de la restaura :ió. Que el Senyor,

que deixá meravellats fins els pobles

gentils alliberant el seu poblé, continuí

el seu favor en la tasca imminent,
talment que els plors d'avui es conver-

teixin un dia en crits de joia. Autor des-

conegut; época, la immediatament pos-

terior a l'exili.

I. — Els israelites tomaren de Texili

quan Cirus promulga el seu célebre

edicte de retorn: Esdr. I. — Com homes

que somien. Tan imprevist havia estat

el retorn, que els semblava un somni
superant totes les esperances.

4. — Calia refer el destí del poblé

hebreu, restaurar la nacionalitat i el

cuite amb la rapidesa amb qué els tor-



ELS SALMS - CXXV, 5-CXXVÍ, 2 327

^Aquells qui sembren tot llagrimejant,

plegaran en la joia la collita.

^ Quan van, caminen tot plorant

portant la grana per la sembra

;

quan tornen, vénen amb exultado,

portant les seves garbes.

SALM CXXVI (CXXVII)

VaNITAT de L'ESFORg HUMA SENSE DÉU

^Cántic de les ascensions. De Salomó.

Si Déu la casa no edifica,

en va s'afanyen els qui l'edifiquen

;

si Déu no guarda la ciutat,

endebades vigila el sentinella.

^Es en va que us alceu ans que la llum,

que US atardeu fins a alta nit a seure,

5, Ir, XXXI, 9. - 1, Ps. cxx, 4. -2, Gn. iii, 17, 19.

rents del Sud de la Palestina (el Né-
gueb, com diu ací l'origina], designant

el Sud per la centrada que s'hi esqueia)

revénen després d'un fort aiguat, can-

viant aquell desert en un país fértil.

5-6. — Que les fatigues actuáis de

la reconstrucció política i religiosa d'ls-

rael (vegeu Esd. III-VI) siguin la 11a-

vor de la gran joia de veure'l nova-
ment en la seva antiga esplendor, com
les fatigues de la sembra són la llavor

de les joies de la collita.

CXXVI. — Valent-se d'algunes sem-
blances poétiques, el Salmista ensenya
la inutilitat de l'esforc huma, si Déu no
hi ajuda: la vida individual (treball), la

doméstica (nombre i educació deis filis)

la civil (defensa de la ciutat) depenen
en llur éxit de la cooperado del Se-

nyor. Segons el títol de LXX i Vg,
l'autor és Salomó, i així ho semblen
confirmar algunes semblances amb cer-

tes obres indubtables d'aquest rei (i.*

part del Salm amb Prov. X, 22). Al-

guns crítics, tanmateix, ho discuteixen.

1-2. — Totes aqüestes empreses
(construcció d'una casa, guárdia d'una

ciutat, Uargues hores de treball) poden
anar en orris per un accident fortuit

:

un terratrémol, una inundació, una ma-
laltia, una mort prematura, una traíció,

totes dependents de la voluntat de Déu,
sense la qual res no reix. En canvi, ais

seus estimats, Déu ho dona tot, fins

quan dormen confiats en Ell. Vegeu
aquesta idea expressada per N. S. Jesu-
crist en el Sermó de la Muntanya: Mt.
VI, 25-32.
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els qui mengeu el pa de la fatiga,

perqué ais seus cars ho dona fins quan dormen.

'Heus ací que els filis són un do de Déu

i el fruit del ventre, mercé seva.

* Com sagetes en mans d'un bataller,

talment els filis de joventut.

^Feli^ aquell qui el seu buirac n'ha omplert;

no passará vergonya en discutir

amb sos contraris a la porta.

SALM CXXVII (CXXVIII)

BENAURANgA DE LA LLAR DEL JUST

^Cántic de les ascensions.

Feli^ ets tu que tens temor de Déu,

tu que camines per les seves sendes.

^ Car del guany de tes mans et nodrirás,

serás feli^ i prósper.

^ Com cep firuitós será la teva esposa

dins el secret de casa teva:

3, Gn. xxxiii, 5; les. XXIV, 3, 4. 5, Ps. xvii, 48; Dt, xxi, 19. -1, Ps. cxi, i; Ps, cxni, 21, -2, Is. 111, 10,- 3, Ez.
XIX, 10; Ps. xiii, 13.

3 — La fecunditat que munta una
familia és també un do de Déu.

4. — Els filis nombrosos són la de-

fensa del pare, com les sagetes dins el

buirac ho són del guerrer. Cal recordar

el delitamb qué els israelites desitjaven

una nombrosa descendencia. Els filis tin-

guts en la joventut són generalment més
vigorosos i sempre més útils al pare.

5. — Vora la porta de les ciutats es

discutien els afers públics i s'adminis-

trava justicia; el pare de nombrosos
filis s'hi podia presentar ben refiat d'ins-

pirar respecte i aconseguir defensa.

CXXVIL — Quadre de la benauran^a
familiar mcrescuda per Thome que re-

vereix i serveix Déu fidelment: treball

remuneratiu, muller fecunda i final-

ment l'auguri de veure la prosperitat de

Jerusalem i el d'una longevitat que li

permeti de contemplar les generacions

sortides d'ell: tots els desigs que tenia

un bon israelita. Cap noticia sobre

l'autor i l'época.

2. —^ El treball manual fruía d'una

alta estima entre els jueus.

3. — Dins el secret de casa teva. Una
bona esposa, mare de molts filis, surt

poc de la llar, on está aqueferada en

les labors domestiques. A l'Orient, so-

bretot, les dones maridades menen una
vida molt retirada.
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com rebrots d'olivera ta filiada

a Tentorn de ta taula.

*Heu-vos-ací com és beneít l'home

temorós del Senyor.

* Que et beneeixi Déu des de Sion

i tu vegis florent Jerusalem

tots els jorns de ta vida

;

i que els filis deis teus filis tu puguis veure.

Pau a Israel

!

SALM CXXVIII (CXXVIX)

Els opressors d'Israel

^Cántic de les ascensions.

Molt m'han vexat des de ma minyonia,

digui pía Israel

:

^molt m'han vexat des de ma minyonia,

pero no prevalgueren contra mi.

'Damunt ma esquena Uauradors llauraren,

llargs soles obriren.

^Peró el Senyor, que és just,

ha romput les tirandes deis inics.

*Siguin avergonyits, facin-se enrera

tots aquells que a Sion teñen rancúnia.

5, Ps. cxxxiii, 3.-6, lob xüi, 16; Pr. xvn, 6; Ps. cxxiv, 5. -1, Os. 11, 15. -2, II Cor. iv. 8-10. -3, Is. 1, 6. -

4, Ps.n, 3.

CXXVIII. — Moltes vexacions ha i. — Des de ma minyonia. Des del

sofert Israel des deis seus primers temps de Moisés,
temps, pero cap d'elles no l'ha pogut 3. — Els opressors el sotmeteren a
destruir, grades a la protecció de tota mena de turments, que restaren

Déu. Que els seus actuáis enemics si- marcats en el seu sol, com els soles

guin confosos i tornin inútils com l'her- que fa el llaurador.

ba que creix a les teulades. Autor i 4. — Les tirandes deis inics. Les cor-

época desconeguts. des amb qué el Uigaren al jou.
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^Siguin semblants a l'herba deis terrats,

que abans d'ésser collida ja s'asseca.

"^D'ella no s'omple el segador la má,

ni Tagarberador la seva sina;

^ els vianants no diuen pas

:

« Benedicció de Déu sobre vosaltres,

en el nom del Senyor vos beneím ! »

SALM CXXIX (CXXX)

Clam de perdó
^ Cántic de les ascensions.

Des del pregón jo clam a Tu, Senyor,

^escolta, oh Déu, la meva veu.

Esdevinguin atentes tes orelles

a ma veu implorant misericordia.

^Si les iniquitats, Senyor, récordes,

¿qui, oh Senyor, ho resistirá?

*Peró en Tu hi ha el perdó,

perqué siguis servit amb reveréncia.

6, III Rg. XIX, 26; Ps. xxxvi, 2; Is. xxxvii, 27. - 8, Rt. 11, 4; Ps. cxvii, 26,-1, Ps. Lxvui, 3, I J.-3, lob x, 14;

Ps. Lxxxix, 8; Ps. Lxxv, 8; Ps. cxlii, 2, - 4, Ex. xxxiv, 7; Ps. Lxxxv, 5; Is. lv, 7.

6. — A rOrient, els terrats, sempre
plans, són coberts d'una capa de térra

on, a la primavera, broten rápida-

mentcertes herbes, que s'assequen amb
igual rapidesa ais primers sois forts.

—

Collida. El sentit del verb hebreu cor-

responent és dubtós; d'altres traduei-

xen: abans d'ésser verda.

7. — No s'omple el segador la má. La
má esquerra que empunya les tiges que
la dreta ha de tallar amb la falg.

8. — Era costum, que es conserva
encara en certs indrets de l'Orient, d'a-

dre^ar auguris de bona collita ais sega-

dors en nom de Déu. Vegeu Ruth, II, 4.

CXXIX. — El Salmista, sumit en
abismes de penediment, implora el per-

dó de Déu, pregant-lo de no mirar ais

pecats, sinó a la seva clemencia; en

aquesta esperanza viu, i invita Israel a

tenir-ne també i a estar segur que la

misericordia de Déu el redimirá. L'au-

tor és desconegut; l'época, quasi certa-

m.ent la de l'exili a Babilonia, on el Sal-

mista es fa intérpret deis sí:ntiments de

tot el poblé.

I. — El pregón del pecat, no del do-

lor, de qué no parla gens el Salm.

3. — Si Déu esguarda les iniquitats

de l'home, si no les perdona, l'home
no resistirá un moment aquesta mirada
justiciera.

4. — La misericordia de Déu no té

com a finalitat encoratjar a ofendre'l,

sinó fer-lo amable i moure'ns a reve-

rir-lo i retre-li cuite sincer. Es sabut
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^Jo espero en el Senyor,

la meva ánima espera en sa páranla

;

esperant

^Déu está Tánima meva

més que no els sentinelles el matí.

Més que no els sentinelles el matí

'esperi Israel en el Senyor,

que en el Senyor hi ha la misericordia

i Tabundáncia de la redempció.

^ Ell Israel redimirá

de totes ses iniquitats.

SALM CXXX (CXXXI)

La HUMILITAT CONFIADA

^ Cántic de les ascensions. De David.

Senyor, mon cor no és orgullos,

ni són altívols els meus ulls

;

5, Ps. xxxix, 2; Is. XXVI, 8; Ps. cxviii, 8i. - 6, Ps, cxvui, 147. - 7, Ps, cxxx, 3.-8, Ps. xxiv, 22; Ps. ciii, 3, 4;

Mt, 1, 21. - 1, Ps, cxxxvu, 6; Is. xiv, 5; Rom. xii, 16,

que aquest és el sentit de la temor de

Déu en TA. T.
5-6. — El text de M és confús: Jo es-

pero en el Senyor, espera la meva ánima;

en sa paraula he esperat; (6) la meva
ánima el Senyor; corre cció de LXX.

6. — Més que no els sentinelles el matí.

Els sentinelles de nit, encarregats de

guardar les ciutats orientáis (vegeu Is.

XXI, ii) esperen impacientment el

matí, que els afranquirá de llur servei

feixuc. Així el Salmista, i amb ell el

poblé, esperen l'auxili del Déu que
perdona. — Més que no els sentinelles

(2.* vegada). M: els sentinelles; cotvqc-

ció de IB.

8. — Ell Israel redimirá. El dia de la

salut messiánica promesa pels profetes

(Ir. III, 21-23; XXIV, 7; XXXIl, 37-40;
Ez. XI, 17-20).

CXXX. — En la humilitat de con-

tentar-se de la seva modesta mesura i

de tancar-se en el silenci i enl'abséncia

d'ambicions, el Salmista veu una dispo-

sició per a meréixer la gracia esperada

de Déu, i invita a aquests sentiments tot

el poblé. Segons M i Vg, l'autor és

David, qo que sembla confirmat per
alguns episodis de la seva vida, com la

resposta que dona a Micol: II Sm. VI,
21-22.

I. — A notar la gradació: orguU del

cor, altivesa deis ulls, ambició en les

obres.
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no vaig darrera de grandeses

ni de res que superi ma mesura.

^ Ans he calmat Tánima meva

i apaivagat en el silenci

;

com l'infant a la falda de sa mare,

com rinfant, així és ránima meva.

Espera, Israel, en el Senyor

d'ara més i per sempre.

SALM CXXXI (CXXXIl)

Prometences mútues entre Déü i David

^Cántic de les ascensions.

Recorda't, Déu, en gracia de David,

de tota la seva ansia,

^de com jura al Senyor

i al Potent de Jacob va fer aquest vot

:

^ « Jo no entraré a la cambra de ma casa,

2, Mt, xvni, 3.-3, Ps. cxxix, 7. -2, Ps. Lxiv, 2; Gn, xlix, 24.

2. — Uinfant. Literalment el desma-

mat, qo és l'infant de dos a tres anys,

ja conscient, que s'está pacífic a la fal-

da materna, sense demanar res i aban-
donat a la confianza.

CXXXI. — Al jurament fet per Da-
vid de no plányer cap esforg per a bastir

el Temple de Déu, Déu havia corres-

post jurant que la dinastía davídica reg-

naria per sempre i que EU habitaría a

Sion com en el Santuari per excellén-

cia. El Salmista recorda a Déu aquesta
prometenga i demana que protegeixi la

casa reial, el sacerdoci i tota la nació
teocrática L'autor és desconegut; opi-

nions díferents l'han atribuit a Salomó,
a Jeconias, a Zorobabel i fins al mateix
David. Quant a l'época, tot el que es

pot dir és que és anterior a la caiguda

de la dinastía davídica del tron tempo-
ral i a la desaparició de l'Arca.

1. — De tota la seva ansia. Les pri-

vacions que després esmenta i els altres

treballs empresos per la gloria de Déu,
sobretot per bastir el Temple. El Salm
recorda en estil poétic la hístória del

trasllat de l'Arca (II Sm. VI; I Par.

XIII, XV i XVI). Vegeu també en I Par.

XXII, 14 els esforgos de David, con-

táis per ell mateix, per tal de reunir

els materials per a la construcció del

Temple.
2. — El Potent de Jacob. Nom divi

manllevat a Gn. XLIX, 24. Vegeu-lo
també en Is. I, 24, XLIX, 26, etc.
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ni pujaré a l'espona del meu Hit,

*no donaré el son ais meus ulls

ni abaltiment a mes parpelles,

*que no hagi trobat un lloc per Déu,

peí potent de Jacob un habitatge.»

^Heu-vos-ací que a Efrata haguérem esment d'ella,

en els camps de Jaar Thavem trobada.

'Penetrem a la seva habitació,

a Tescambell prostrem-nos deis seus peus.

^Sorgeix, Senyor/al lloc del teu repós,

Tu i l'Arca de la teva majestat.

^Tos sacerdots s'abillin de justicia,

esclatin tos devots en jubilances.

^°Per esguard de David, el teu servent,

no rebutgis la fa^ del teu ungit.

A David jura Déu,

promesa ferma i no se'n desdirá

:

«Del fruit de tes entranyes jo posaré en ton soli.

^*Si ma alianca guarden els teus filis

i els preceptes que jo els ensenyaré,

4, Pr. VI, 4. - 5, Ací. vn, 46. - 6, I Rg. xvn, 12; I Rg. yii, i. - 8, II Par. vi, 41, 42, - 9, lob xxix, 14 , -lO, in

fra 17; III Rg. 1, 39. - 11, II Rg. vii, 12; II Par. vi, i6; Le. 1, 32, 69; Act, 11, 30.

6. — Ella. L'Arca, que no és ano- geu I Par. XXVIII, 2. Tota aquesta es-

menada fins al versicle 8. Sant Jeroni trofa (6-7) figura cantada peí seguici.

i d'altres al seu seguiment llegeixen ell 8. — Al lloc del teu repós. Jerusalem,

i sobreentenen Déu. El sentitve aésser on David fixá l'Arca definitivament, en
el mateix,

^
perqué Déu habitava dins lloc de mudar, com abans, de residén-

l'Arca.

—

Efrata. Nom primitiu de Bet- cia. Vegeu I Par. XXVIII 2.

lem, patria de David, on hagueren el 9-10. — El seguici es compon deis

primer esment del retorn de l'Arca de sacerdots, per ais quals demana la jus-

la térra deis Filisteus, que l'havien pre- tícia, o santedat (el més propi de tots

sa. Vegeu I Sm. VI-VIL — Els camps llurs ornaments), deis devots, o poblé,

de Jaar. Abreujament de Quiriat Jearim que esclatava sempre a crits en les so-

(literalment el camp de les selves, com lemnitats religioses, i del rei, l'ungit,

tradueix Vg), on l'Arca residí durant per al qual demana el favor diví.

vint anys. Vegeu I Sm. VIL Era a uns 11 — Del fruit de tes entranyes. Déu
quinze quilómetres al Nord de Jerusa- promet a David que la seva dinastia

lem. regnará per sempre més, prometenca
7. — Vescamhell deis seus peus. Qua- que no s'ha complert sino en el Mes-

lificatiu de l'Arca, degut al fet d'estar sias, descendent de David,
rematada peí propiciatori sobre el qual 12. — Els preceptes. M: mon precepte;

Déu manifestava la seva presencia. Ve- correcció de T.
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també llurs filis, a perpetuítat,

seuran sobre el teu soli.»

Car el Senyor ha elegit Sion,

rha desitjada per estatge seu:

« Aquest és moa repós eternament

:

hi habitaré, car jo l'he desitjada.

^^Jo molt beneiré son nodriment,

jo els seus pobres de pa saciaré

;

^^de salut vestiré els seus sacerdots,

i els seus devots jubilaran a crits.

^'AlH el corn de David faré sorgir,

per mon ungit hi pararé una llántia

Vestiré de vergonya sos contraris,

mes sobre ell brillará ma diadema.»

SALM CXXXII (CXXXIII)

La unió fraterna

^ Cántic de les ascensions. De David.

Mireu com és de bo i plaent

uns germans que sojornin tots ensems

!

14, Mt. xxui, 21. - 16, supra 9. - 17, Le. 1, 69. - 1, Hbr. xiu, i.

15-18. — Resposta de Déu ais precs

deis versicles 9 i 10.

17. — El corn. Emblema de for^a i

d'abundáncia. — Una llántia. La llán-

tia era emblema de la permanencia i de

la posteritat. Els orientáis tenien una
llántia encesa tota la nit, senyal que la

casa era habitada. Aqüestes darreres

estrofes són directament messiániques.

18. — Ma diadema. M : sa diadema;
correcció de LXX i S.

CXXXII. — Déu beneeix la unió de
tots els germans en una mateixa casa,

benedicció que és descrita amb imatges

de fort regust oriental; ella és penyora
divina de benauranga i perpetuítat. Se-

gurament enclou una aHusió i un enco-
ratjament a la reunió de tots els israe-

lites en el Santuari de Sion. L'autor és

David, que el degué escriure quan
hagué restaurat el cuite.

I. — Uns germans. Els d'una familia

particular, pero també tots els israeli-

tes, que eren germans per diversos

titols : descendien d'un mateix pare,

Israel, i abans Abraam, tenien una ma-
teixa pátria, els mateixos interessos i

sobretot un mateix Déu.
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^És com l'oli millor sobre la testa

baixant sobre la barba,

la barba d'Aaron,

baixant fins a la fimbria de sa vesta

;

^com la rosada de l'Hermon, que baixa

damunt de les muntanyes de Sion.

Car allí dona Déu benedicció,

vida per sempre.

SALM CXXXIII (CXXXIV)

InVITACIÓ a la LLOANgA LITURGICA

^Cántic de les ascensions,

Heu-vos-ací, beneíu el Senyor,

vosaltres tots, servidors del Senyor,

que en les hores nocturnes us esteu

al temple del Senyor.

^Alceu les vostres mans al Santuari

i el Senyor beneíu.

^ De Sion beneeixi't el Senyor

que ha fet el cel i la térra.

2, Ex. xin, 2J-26, 30; Ex, XXIX, 7, - 3, Dt. iv, 48; Ps. lxxxvi, i; Lv. xxv, 21; Dt. xxvin, 8,-1, Par. ix, 33;
Ps. xci, 2; I Par. xxiii, 30, -2, Ps. xxvu. 2,- 3, Ps. cxxvii, 5.

2. — L'oli millor. Mixtura d'oli d'o-

lives amb aromes amb qué consagra-

ven els sacerdots (Ex. XXX, 22-23).

Aaron fou consagrat per Moisés, no
per aspersió, com els seus filis, sinó

per una vera unció (Lv. VIII, 12). —
Baixant sobre la barba. Segons la Llei

(Lv. XXI, 5), el pontífex s'havia de

deixar créixer rota la barba. En la con-

sagració d'Aaron, l'oli, molt abundant,

regala fins al vestit; segons Vg i altres

intérprets, fins a la fimbria; segons d'al-

tres, fins al cabeg o escolladura.

3. — Com la rosada de l'Hermon. La
rosada és símbol de frescor i causa de

fecunditat. A l'Hermon nevat es for-

men els vapors que baixen en rosada

sobre Ies petites muntanyes veínes i ar-

riba a Jerusalem, sobretot en dies molt
cálids. Asseguren els coneixedors de la

Palestina que aquest fenomen es verifi-

ca ádhuc en dies molt secs.

CXXXIII.—Salm cantat, segons que
sembla, pelslevites que, en comencar la

nit, es rellevaven en el servei del Tem-
ple: els sortints encoratjaven els entran ts

a Uoar Déu durant la nit (vv. 1-2); els

entrants, o un d'ells, beneien els sortints

(v. 3). Autor i época desconeguts.
1 .
— Servidors del Senyor. Els sacer-

dots i els levites (Dt. X, 8).

2. — Alceu les vostres mans. La clás-

sica actitud de la pregarla amiga. Ve-
geu Ps. XXVII, 2.
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SALM CXXXIV (CXXXV)

EXHORTAQÓ A LA LLOANgA DE DÉU

^Alieluia.

Lloeu el nom del Senyor,

lloeu, servents del Senyor,

^ els qui US esteu al temple del Senyor,

ais atris de la casa del Déu nostre.

^ Lloeu Déu, car Déu és bo

:

salmegeu al seu nom, car és suau,

*per tal com Déu es va escollir Jacob

i per possessió propia, Israel.

^Car jo sé prou que Déu és gran

i el Nostre Amo primer que tots els déus.

^ Tot el que li ha plagut Déu ha operat

en el cel i a la térra,

al mar i en tots abismes de les aigües.

^ Porta els núvols del terme de la térra,

entremig deis llampecs Ell fa la pluja,

fa sortir el vent deis seus reductes.

1, Ps. cxxxiii, I. - 2, Ps. xci, i8; Ps, cxix, 19. - 3, Ps. cxlvi, i , - 4, Dt. vii, 6, 7; Dt, x, i J, Ex, xix, J,
-

5, Ps. xciv, 3. - 7, lob xxxvui, 22.

CXXXIV. — Un altre Salm litúrgic 4.— Segon motiu: l'elecció que s'ha

compost de fragments d'altres Salms fet del poblé d'Israel. Vegeu Dt.

i Llibres profétics. Invita els ministres VII, 6.

sagrats a Uoar Déu per tots els prodi- 5. — Vegeu Ps. XCIV, 3; XCV, 4.

gis que ha fet, sia en la Natura, sia en Resposta, segons que sembla, del sacer-

la historia d'Israel. Al seu costat, els dot a la invitació del chor.

ídols deis gentils són cosa vana, la ma- 6-7. — Terg motiu: les meravelles

teixa impoténcia. Autor desconegut ; que ha obrat en la Natura.

l'época sembla ésser tardana, probable- 6. — Verset manllevat al Salm
rnent posterior al captiveri de Babilonia. CXIII, 3

.

1-2. — Trets quasi literalment del 7. — Manllevat a Ir. X, 13; LI, 16.

—

Salm anterior. Entremig deis llampecs Ell fa la pluja.

3. — Primer motiu de lloanga: la El llamp remou i esquin^a els núvols i

bondat i suavitat de Déu. determina sovint la pluja.
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^Ell colpí els primogénits de l'Egipte,

de l'home fins al bestiar.

^Portents i signes t'enviá, Egipte,

i al Faraó i a tots els seus servents.

^^EU percudí nacions nombroses

i féu morir reis poderosos.

^^Seon, el rei deis amorreus

i Og, el rei de Basan,

amb els reialmes tots de Canaan.

^^I dona llur país en possessió,

en possessió a Israel, son poblé.

Oh Senyor, el teu nom dura per sempre,

oh Senyor, el teu record

va de generació en generació,

perqué Déu protegeix el poblé seu

i es compadeix deis seus servents.

^^Els ídols deis gentils, argent i or,

obres de mans de Thome.
.

^

^^Ells teñen boca, mes no parlen;

ells teñen ulls, pero no hi veuen

;

teñen orelles, mes no hi senten,

no teñen cap alé en la seva boca.

9, Ex. vii-x, 14. - lO, Ps. cxxxv, 17-22. - 11. Nm. xxi, 21-26, 35-35; los. xu, 7-24. - l3, Ps. ci, 13. -l4, Ps.

ucxxix, 1 3. - 15-18, Ps. cxiu, 12 16.

8-9. — Q.uart motiu: les meravelles

fetes per desUiurar Israel del jou egipci.

Vegeu Ps. CIV, 27, 36.

10-12. — Cinqué motiu: haver do-

nat a Israel la Terra promesa.
10. — Vegeu Dt. IV, 38; Vil, i; IX,

i; XI, 23; los. XXIII, 29.

11. — Seon i Og son els dos reis

amorreus de la Palestina transjordánica

ven^uts per Moisés abans d'entrar a

la Terra promesa: Nm. XXI, 20-23,

33-34; Dt. II, 30; los. XII, 2-4. Sobre
la provincia de Basan, al N. E. de la

Terra promesa, vegeu Nm. XX, ^3;

XXXII, 33. — Els reialmes tots de Ca-

22 - ANTIC TESTAMENT Vil

naan. La Palestina occidental, conque-
rida per Josué.

13. — Manllevat a Ex. III, 15.

14. — Ressó de Dt. XXXII, 36. Es-

sentDéu, i no un altre, el jutge del seu
poblé, i misericordiós envers el poblé

elegit, li assegurará la perpetuitat i fará

justicia deis seus enemics.

15-18. — Manlleu quasi literal al Ps.

CXIII, 4-8, segona part. L'hemistiqui

oh casa de Levi, beneeix Déu és propi

d'aquest Salm. El v. 21 sembla una
resposta del poblé a la invitació del Sal-

mista.
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^ Com ells esdevindran aquells qui els fan

i tot aquell qui en ells confia.

^Oh casa d'Israel, beneeix Déu,

oh casa d'Aaron, beneeix Déu,

^oh casa de Leví, beneeix Déu,

tots els qui temeu Déu, beneíu Déu.
^ Sia Déu beneít des de Sion

el qui a Jerusalem té el seu estatge.

SALM CXXXV (CXXXVI)

ACCIÓ DE GRÁCffiS

^AHeluia.

Celebren el Senyor, perqué EU és bo,

perqué és eterna sa misericordia.

^Celebren el Déu deis déus,

perqué és eterna sa misericordia.

^Celebren el Senyor deis senyors,

perqué és eterna sa misericordia.

*E1 que ha fet, només Ell, grans meravelles,

perqué és eterna sa misericordia.

^El qui ha creat el cel sapientment,

perqué és eterna sa misericordia.

19, Ps. cxin, 17, 18, 20. - 21, Ps. cxxxi, 13. - 1, I Par. xxi, 54; "vu, i, -2, Dt. x, 17. - 4, Ps. Lxxi, 18.

CXXXV.— Lletaniad'acció de grácies i época desconeguts, perbé que és molt
aDéuper les grans meravelles que ha fet probable que fos escrit després de l e-

en la Natura, particularment en favor xili babilónic.

del poblé israelita en la seva alliberació i .
— VAHeluia, que M posa al final

de l'Egipte. És un diáleg on una veu del Salm anterior, ha estat transferit

cantava un vers que feia memoria d'una aci per LXX. — Perqué EU és bo. Mo-
gran obra de Déu, i el poblé responia tiu freqüent de la Woanqi divina en el

cada vegada amb la mateixa tornada, cuite mosaic. Vegeu I Par. XVI, 41;
que es repeteix vint-i-sis cops. Autor II Par. VII, 3; Ps. CV, i; CVI, i.
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^El qui la térra ha estés damunt les aigües,

perqué és eterna sa misericordia.

El qui els grans llumeners ha produít,

perqué és eterna sa misericordia

:

^el sol, perqué regnés damunt el dia,

perqué és eterna sa misericordia

;

^lluna i estéis per presidir la nit,

perqué és eterna sa misericordia.

^^El qui colpí TEgipte en sos hereus,

perqué és eterna sa misericordia

;

"i va treure Israel d'entremig d'ells,

perqué és eterna sa misericordia

;

^^amb má potent i amb bra^ estés,

perqué és eterna sa misericordia.

Que a trossos la Mar Roja departí,

perqué és eterna sa misericordia

;

i féu passar Israel entremig d'ells,

perqué és eterna sa misericordia.

I baté Faraó

i el seu exércit dintre la Mar Roja,

perqué és eterna sa misericordia.

^^El qui mena el seu poblé peí desert,

perqué és eterna sa misericordia.

^'^El qui colpi grans reis,

perqué és eterna sa misericordia.

^*E1 qui occí reis potents,

perqué és eterna sa misericordia

:

6, Gn, 1, 6; Is. xui, 5; Is. xuv, 24; Ir. x, 12, - 7, Gn, 1, 14. - lO, Ex. xu, 29; Ps. Lxxvn, Ji. 11, Ex. xii, 51;
Ex. xiii, 3, 17. - 12, Dt. IV, 34. - 13, Ex. XIV, 21, 22. - 15, Ex. xiv, 28. - I6, Ex. xv, 22. - 17-22, Ps.

cxxxv, 10-12. - 18, Dt. XXIX, 7.

6. — Vegeu Ps. XXIII, 2 i ¿:/Y constitueixen un afegit, que caldria

nota. esborrar.

lo-ii. — Ressó del Salm CXXXIX, 16. — Expressió manllevada a Dt.
8sq. VIH, 15.

15. — Ibaté Faraó, Ressó d'Ex. XIV, 17-22. — Versicles manllevats quasi

27. La llargada excessiva d'aquest vers literalment, tret de la tornada, al Salm
ha fet pensar que els mots i el seu exér- CXXXIV, 10-12.



340 ELS SALMS - CXXXV, 19-CXXXVI, i

^^Seon, el reí deis amorreus,

perqué és eterna sa misericordia;

^^i Og, rei de Basan,

perqué és eterna sa misericordia.

^^I en possessió els dona les seves terres,

perqué és eterna sa misericordia

:

^^en possessió a Israel, el seu servent,

perqué és eterna sa misericordia.

^^Que en nostre abatiment pensá en nosaltres,

perqué és eterna sa misericordia

;

^^i ens afranquí deis nostres enemics,

perqué és eterna sa misericordia.

^^El qui dona la menja a tota carn,

perqué és eterna sa misericordia.

Celebren Déu del cel,

perqué és eterna sa misericordia.

SALM CXXXVI (CXXXVII)

Cant dels captius

la vora dels rius de Babilonia

ens vam asseure i vam plorar

l9, Nm, XXXI, 21-24. " 20, Nm, xxi, 33-3 j. - 2l, los. 11, 17, - 22, Ps. lxviu, 37. - 25, Ps. cm, 27,

23. — Els israelites foren batuts i do-

minats pels egipcis, els filisteus, els si-

rians, els assirians, els caldeus, etc.,

pero el Senyor no els abandona mai,

ans els tragué sempre de l'escla-

vatge.

25. — Per la menja M diu el pa, que
en la Biblia significa molt sovint tota

l'alimentació, com en la nostra expres-

• sió guanyar-se el pa. Vegeu Ps. CIII,

27; CXLIV, 15. — Tota carn. Expres-
sió freqüent per a dir tots els vivents de

la térra.

26. — Vg afegeix al final rhemisti-

qui : Celebren el Senyor dels senyors se-

guit de la tornada, reproducció del v. 3.

CXXXVI. — Un israelita tornat de

l'exili recorda com els caldeus demana-
ven per curiositat ais captius que els

cantessin Uurs cántics, i com els he-

breus es negaven a profanar-los, d'on

esclataven en grans afectes d'amor per

l'enyorada Jerusalem i d'odi i desig de

vindicta contra els edomites i els cal-

deus, que l'havien destruida. Cap noti-

cia sobre l'autor d'aqucsta elegia inspi-

radíssima.

I .
— Els rius de Babilonia. L'Eufra-

tes, el Tigris i d'altres, a més dels nom-
brosos canals.
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tot recordant-nos de Sion,

^penjades

deis salzes que hi ha allí les nostres arpes.

'Allí, el qui ens havia endut captius

¿no ens demanava cántics,

i esbargiment aquells qui ens afligien ?

« Canteu-nos un deis cántics de Sion ! »

*¿Com cantaríem cántics del Senyor

en térra forastera?

^Jerusalem, si mai jo t'oblidés,

sigui dada a Toblit la meva destra.

^Que ma llengua s'encasti al paladar,

si tu em queies d'esment, si no aixecava

Jerusalem al cim de ma alegría

!

'Senyor, recorda't, contra els filis d'Edom,

del dia de Jerusalem,

que deien : « Assoleu-la,

assoleu-la fins baix ais fonaments ! »

^ Oh filia de Babel devastadora,

felic aquell qui et tornará la paga

4, Neh, 11, 3 . - 6,- lob xxix, lo, - 7, Ir. xlix, 7-22; Ez. xxv, 12-14; Abd. 10-14, - 8, Is. xiii, 1-22; Ir, xxv, 12;

Ir. L, IS, 29.

2. — Deis salles. La « salix babilo- 7. — Els edomites, bé que germans
nica», molt abundosa en aquell país. deis jueus, els havien estat sempre ene-

D'altres creuen que es tracta del pollan- mies. Qjaan els caldeus destruíren Jeru-

cre de l'Eufrates : « populus euphra- salem, ells els excitaven a assolar-la

tica». completament : vegeu Abd. X, ii ;

3. — Havien penjat llurs arpes per- Thren. IV, 22.

qué el dolor els impedia de polsar-les, 7-9, — Aquesta profanació deis cants

i més encara de profanar els cántics d'Israel (no necessáriament deis sagrats

d'Israel per fer plaer ais opressors ido- sois) hauria estat un crim contra la ciu-

latres. " tat santa, i dones contra Déu; els cás-

5 .
— Sia dada a Vohlit la meva destra. tigs d'aquest crim són impetrats contra

M : ohlidi la meva destra; correcció de els qui els demanen, segons la Ilei del

LXX, Hi. Alguns interpreten: que la talió.

meva destra resti paralitzada. 8. — Filia de Batel. Significa (com
6. — Igual cástig increpa contra la filia de Sion) la ciutat de Babilonia i els

seva llengua, si gosava profanar els seus habitants. — Devastadora. M: de-

cántics d'Israel. — Al cim de ma alegría. vastada o votada a la devastado; correc-

L'alegria máxima. ció de S, T, Sym.
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que tu ens pagares a nosaltres

!

Feli^ qui agafará i esclafará

els teus infants contra una roca

!

SALM CXXXVn (CXXXVIII)

AgRAÍMENT i CONFIANgA

^De David.

Jo et lloaré, Senyor, de tot mon cor,

car de ma boca oíres les páranles.

''^Davant deis ángels jo et salmejaré,

em prostraré en ton temple sant

i lloaré el teu nom
per ta bondat i ta fidelitat.

Car sobre tota cosa has engrandit

el teu nom i la teva prometenca.

^El jorn que t'invocava Tu m'oires,

dilataves en forces la meva ánima.

*Tots els reis de la térra et lloaran,

1, Ps. xcv, 4, s.
- 2, III Rg. vui, 29; Ps, V, 8. - 4, Ps. ci, i6.

CXXXVII. — El Salmista dona grá- que rodé j aven el Tabernacle de Jahvé;
cies a Déu per un gran favor rebut se- d'altres tradueixen literalment: davant
gons divina prometenca, preveu que íí¿u5, o sia els déus falsos, per a llur

tots els reis de la térra s'ajuntaran un confusió.

dia a la seva lloanca del Déu clement i 2.— Amb la seva prometenca feta al

expressa la seva confianza en Tauxili de Salmista, Déu s'ha mostrat més gran
Déu en les noves tribulacions que li que amb tots els altres actes que li

poden sobrevenir. L'autor és David; donen gloria; podria ésser la gran pro-

l'época, incerta; podria ésser després de metenca feta a David, esmentada en la

la mortde Saül, quan esdevingué rei de nota general. — Car sobre iota cosa has

tot Israel o, més probablemente després engrandit el teu nom i la teva prome-

de rebuda la prometenca divina de la tenca. M: car tu has engrandit per da-

perpetuítat de la seva dinastia. (II Sm. munt de ton nom ta paraula; correcció

VII). de IB.

1. — Senyor. Manca en M; restituít y —Dilataves... M: m'encoratjaves; la

per alguns manuscrits i versions. — forfa en la meva ánima; correcció de

Car de ma boca oires les paraules; Vers S i Vg.
mancant en M; restituít per LXX. 4. — Previsió de la universalitat del

2. — Davant deis ángels. Els ángels cuite del Déu veritable.
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Senyor, en heure esment

de les páranles de ta boca.

^ I cantaran les vies del Senyor

:

« Gran és talment la gloria del Senyor.»

^ Cert, el Senyor és excels i el petit mira,

pero el soberguejant de lluny contempla.

'Si camino en Tangoixa, Tu em revifes

i deis meus enemics contra la cólera

Tu estens la teva má, i ta destra em salva.

^Acompliment fará el Senyor per mi.

Oh Senyor, ta bondat dura per sempre,

no abandonessis Tobra de tes mans

!

SALM CXXXVIII (CXXXIX)

LlOAN^A de DÉU OMNIPRESENT 1 OMNISCIENT

^Al mestre de chor. De David. Salm.

Senyor, Tu m'escandalles i em coneixes,

*Tu em coneixes quan sec i quan m'aixeco.

Tu capeixes de lluny mos pensaments.

6, Ps. cxii, J, 6; Is. Lvu, 15; Pr. m, Í4.-7, Ps. xxii, 4-5.-8, Ps. lvi, 3; lob xiv, 15; Is. Lxii, 8. - 1, Ps. xiiii,

22; Ir. xii, 3.-2, IV Rg. xix, 27; Mt, ix, 4; lo. 11, 24, 25.

y.-Ressó del Salm XXII, 4.

8. — Acompliment fará el Senyor per

mi. Acomplirá en mi la seva obra de

salvació, ajudant i refor(;ant. — No
abandonessis Vobra de tes mans. La vida

i la desUiuranga que m'has atorgat, la

meva causa i la teva prometenga, tot

obra de les mans de Déu.
CXXXVIII. — Atordii sota l'esguard

de Déu, del qual res, ni la fuga ni la

nit, no el podría ocultar, el Salmista

exposa la saviesa i la majestat infinites

de Déu: Ell coneix els secrcts de la for-

mació del nostre eos i totes les nostres

vides per endavant. L'home, en canvi,

no coneix quasi res de Déu; per aixó

acaba demanant a Déu que li purifiqui

el cor i el meni per la bona via. L'autor

és David; l'época, desconeguda. El text

hebreu actual és bastant corromput;
per aixó la interpretació no és sempre
certa.

2. — Quan sec i quan m'aixeco. Com
més avaU ¿raw/nar i jeure (v. 3), aqües-
tes accions representen totes les de

la vida.
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^Que camini o m'ajegui, Tu em contemples

i prens esment de totes mes senderes.

*No és encara en ma llengua ma páranla,

que Tu, Senyor, ja la coneixes tota.

^M'encercles per davant i per darrera

i poses damunt meu la teva má.

^Portentosa en excés per mi és tal ciencia,

massa acimada : jo no puc haver-la.

'
¿ On del teu esperit me n'aniria,

on de la teya hg jo fugiria?

^Si pujo al cel, Tu hi ets;

si m'ajec ais inferns, vet allí Tu.

^Si em posava les ales de Taurora

i sojornés a Taltre extrem del mar,

allí també ta má em conduirá

i agafat em tindrá la teva dreta.

^^Si dic : « Almenys em cobrirá la fosca

i la nit com la llum em voltará»,

^^per Tu ni les tenebres no fosquegen

i la nit será clara com el dia,

la calitja és per Tu com la claror.

Car ets Tu qui plasmares mos ronyons.

Tu em teixires dins l'úter de la mare.

Jo et Iloo d'ésser fet

4, Hbr. IV, I j. - 5. lob ix, 33; lob xix, 8. - 6. lob xui, 3; Ps. xxxix, 6; Rom. xi, 36. - 7, Ir. xxm, 4; Ion, i>

3. - 8, Am, IX, 2-4; Dt. xxxii, 27. -9, Mal. iv, 2. - 11, lob xxxiv, 22. - l2, lob xxvi, 6; Act. iv, 13.-

13, Pr. Tin, 22; lob x, 11.

5 .—Déu ens contempla per tots eos- sava a l'altre extrem de la gran mar amb
tats. la rapidesa de les ales de l'aurora, etc.

6.—Massa acimada:jo no puchaver-la. ii.

—

Em cobrirá. M: m'envairá; cor-

D'altres interpreten : Massa inaccessihle recció de IB, basada en Sym, Hi.

perqué jo en triomfi, ?o és perqué jo pu- 12. — La calitja és per Tu com la cla-

gui defugir el cástig per ignorancia teva. ror. Alguns sospiten, no sense fona-

9.—Imatge de gran bellesa. Els pri- ment,que aquestversno sigui una glos-

mers raigs de l'alba recorren la térra sa exegética, que després passá al text.

horitzontalment amb velocitat vertigi- 13. — Mos ronyons. Segons els he-

nosa. L'aurora era per al Salmista breus, els ronyons eren la seu de la

rOrient; el mar, la Mediterránia, a sensibilitat, deis desigs, de les passions>

rOccident. Vol dir, dones: si jo em po- el més íntim de l'home.
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tan admirablement, de com tes obres

són de meravelloses.

Tu coneixes del tot ránima meva

;

^^el meu ossam no t'era pas ocult

quan era afai^onat dintre el secret,

teixit en les fondáries de la térra.

^^Tos ulls veieren mes accions

i en el teu Ilibre están totes inscrites

;

fixats están els dies des d'abans

que un sol d'ells existís.

^'Com són pregons per mi^ Déu, tos designis;

llur suma, que nombrosa

!

^'Si jo els compto, són més que els grans de sorra

:

acabaría i fóra encara amb Tu.

^^Tant de bo, oh Déu, que occissis el malvat

i els homeíers es fessin Uuny de mi

!

Car contra Tu es rebelien amb falsía,

s'alcen pérfidament tos enemics.

^^¿No és vfr, Senyor, que odio els qui t'odien,

tinc fástic deis qui s'alcen contra Tu?

^^Amb un odi perfecte jo els odio,

compten per mi com enemics.

15, lob X, 8, 9; Ecl. XI, 6, - 17, Ps. xxxix, 6. - l9, Is. xi, 4. - 20, lud. 15. - 2l, Par. xix, 2; Ps. cxvm, i j8.

15.— Tu coneixes del tol Vánima meva. i8.— Acaharia. M : em despertó; cor-

M: Vánima meva coneix del tot; corree- recció de IB.

ció de IB.— El meu ossam,. La carcassa i^.— El malvat. En sentit coHectiu;

que sosté el eos. Alguns Uegeixen el tots els malvats; el Salmista en desitja

meu COS. En la nostra lligó, es pren la l'extermini per enemics de Déu. — Els

part peí tot, com dient: Tu coneixes Qualificatiu que convenia per-

perfectamenl el meu eos, o sia la meva fectament ais enemics de David, culpa-

substancia, com tradueixen d'altres bles de moltes morts. — Es fessin Uuny
exegéticament.

—

Dintre el secret. En el de mi. M: feu-vos Uuny de mi; correcció

si de la mare. de sis manuscrits.

16.—Mes accions. M: el meu emhrió; 20.— Contra Tu es rebelien. M: parlen

correcció de IB.—/ en el teu Ilibre están contra Tu; correcció de la versió grcga
totes inscrites. Déu té un Ilibre deis vi- 5 de l'Hexapla d'Orígenes. — S'alcen

vents (Ex. XXXII
j 33) on consten tots - pérfidament tos enemics. Text molt alte-

éis vivents i Uurs actes des del primer rat en M; diverses interpretacions : re-

moment; aquest Ilibre no és altre que bran en va les teves ciutats (LXX i Vg);
una imatge de la saviesa provident tos enemics preñen en va el ieu nom,
de Déu. etc.
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Oh Déu, escruta'm, reconeix mon cor

:

posa'm a prova i veges mos consirs;

mira si vaig per via tortuosa

i condueix-me per la via antiga.

SALM CXXXIX (CXL)

Demanda d'auxili contra enemics violents

^Al mestre de chor. De David. Salm.

^Deslliura'm, oh Senyor, de l'home inic,

guarda'm de l'home violent;

^ deis qui en llur cor s'empensen malvestats,

tot dia em mouen guerra.

*La llengua llur afuen com serpents,

un veri d'escorcons sota llurs llavis.

^De les mans del malvat salva'm, Senyor,

guarda'm de l'home violent

;

d'empentejar mos passos ells rumien,

^orgullosos, m'amaguen una trampa

23, Ps. XXV, 2. - 24, Ps. V, 9; Ps. cxui, lo; Ir. vi, i6. - 3, Ps. lv, 7. - 4, Ps. Lvu, J; Rom. lu, 13. - 5, Ps.

Lxx, 4. - 6, Ps. xxxiv, 8; Ps. cxii, 9; Ps, cxliii, 3; Ir. xviii, 22; lob xviii, lo.

23. — Al comengament s'esglaiava

sota la mirada de Déu; ara la demana,
car no veu en ell mateix sinó una inno-

cencia plena de neguits.

24. — Tortuosa. M: dolorosa; correc-

ció de IB, fundada en LXX, T, S, Hi.—
Per la via antiga. Per la qual caminaren
els antics patriarques, contraria de la

deis contemporanis del Salmista, que
era tortuosa.

CXXXIX.—Enemics violents, de cor

malvat i páranla pérfida, posen paranys
al Salmista, el qual demana a Déu au-

xili contra ells; Déu punirá llur arro-

gancia fentcaure damuntd'ells els mals
que mediten i retent justicia al just per-

seguit, que romandrá per sempre a la

fac de Déu. L'autor és David; l'ocasió

histórica, una de les dues grans tribula-

cions que passá : la persecució de Saül

o la revolta d'Absalom.

3-4. — Deis mals intents (en llur cor

s'empensen malvestats) passen a l'acció

(tot dia mouen guerra), sobretot mal-
parlant d'ell : la llengua afuen com ser-

pents.— Mouen. M: r(fí:M//¿n(text alterat);

correcció de IB, fundada en T.
6 — Orgullosos. Designació deis im-

piadosos, molt freqüent en la Biblia;

l'orgull és la base de tota rebeHió con-

tra Déu. — Vora el canii. El que ells

sabien que David feia sovint. Vegeu la

maieixa metáfora enPs. IX, i6; XXV,
5; LVI, 7; LXIII, 6.
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i estenen cordes com un llag,

em posen un parany vora el camí.

"^Dic al Senyor: «Mon Déu ets Tu.»

Escolta, oh Déu, la veu de ma preguera.

^Oh Senyor Déu, mon poderos ajut,

Tu cobreixes mon cap el jorn de guerra.

^Els desigs del dolent, Senyor, no atorguis,

son designi no deixis reeixir.

Drecen el cap

aquells qui em ronden

:

que el neguit de llurs llavis els cobreixi.

^^Faci'ls ploure damunt carbons en brasa,

giti'ls en una fossa i que no s'alcin.

No es servará el llengut sobre la térra

:

rabent els mals prendran el violent.

^^Sé que el Senyor defensa

la causa del marrit i el dret del pobre.

^^Cert, els justos ton nom festivaran,

davant ton rostre romandran els rectes.

SALM CXL (CXLI)

Pregaría del just en perill

^Salm. De David.

Senyor, jo clam a Tu, cuita envers mi,

dona escolta a ma veu, quan a Tu clamo.

9, Dt. xxxu, 27. - 10. Ps. vil, 17; Pr. xn, 13; Pr. xviii, 7. -11, Ps. x, 6. - l3, II Rg. viii, 4J; Ps. ix, 4.

-

1, Ps. Lxix, 6.

8. — Tu cobreixes mon cap. Com un
case contra els trets deis enemics.

10. —El neguit de llurs llavis. El mal
que llurs llavis s'afanyen a dir i a pre-

parar per ais altres els colgui.

11,— Fací Is ploure damunt. M: cai-

guin damunt d'ells; correcció de IB. —

Carbons en brasa. El cástig de Sodoma
i Gomorra (Gn. XIX, 24).

CXL. — El Salmista demana a Déu
que el deslliuri de caure en la dolenteria

deis seus enemics; ell acceptará de grat

els renys deis justos, perqué sap que
són una benedicció, pero per ais mal-
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^Com encens a ta fa^ pugi mon prec,

s'alcin mes mans com oblació del vespre.

*A ma boca, Senyor, posa una guarda,

vigilants a la porta deis meus llavis.

*No decantis mon cor a cosa mala,

ni a obres a acomplir d'impietat

;

ni amb homes faedors de malvestat

llurs ápats delicats jo mai no gusti.

^ Que em percudeixi el just : és benvolen^a

;

que em reprengui : és oli sobre el cap

;

no el refusará pas la meva testa,

ans en ses afliccions pregaré sempre.

^Vora el penyal foren deixats llurs princeps

i oíren la dolcor de mes paraules.

^ Com qui solea la térra i la fendeix,

les seves ossamentes

2, Le. 1, 10; Apc. V, 8; Apc. vm, 5, 4; Ex. xxix, 41.-8, Ps. xxxviii, 2. - 4, Pr. xxiii, 6. - 5, Pr. ix, 8; Pr.

XIX, 2j; Pr. XX 12; Gal. vi, i. - 7, Ps. Lii, 6.

vats que el calumnien demana la pena
del talió: que siguin colpits pels mals
que desitgen i preparen contra ell.

L'autor és David; l'época més probable,

la de la persecució de Saül.

2.—L'encens era cremat matí i ves-

pre a l'altar deis holocaustos (Lv. II, i,

I5sq.)ien el deis perfums (Ex. XXX,
34-37), simbolitzant amb la seva aroma
i la seva ascensió les oracions deis pia-

dosos. L'oblació del vespre era el sacri-

fici d'un anyell, amb ofrenes d'encens,

fariña, vi, etc. (Ex. XXIX, 40-41).
Aquest versicle ha fet d'aquest Salm
una oració del vespre; com a tal s'em-
prava en l'Església primitiva.

3.— Vigilants a Ja porta. M: vigila la

porta; correcció de IB.

4 . — Llurs ápats delicats Jo mai no gusti.

Els oferiments seductors deis pecadors.

5.—A partir d'aquest versicle, tant el

text hebreu actual com el de les ver-

sions antigües és molt obscur. — Que
em percudeixi el just. Aquest just podria
ésser Déu, els justos en general, o el

mestre de religió i moral, que recorría

sovint ais cops. El seu reny és plaent

com rdi perfumat que hom vessava

sobre el cap deis convidats a un festí.

—

En ses afliccions pregaré sempre. Dife-

rents sentits possibles: pregaré peí just

que em renya, versió abonada peí grec

i molt adient al sentit de l'estrofa; o bé:

pregaré contra la maldat deis meus per-

seguidors; finalment : pregaré peí just

en les afliccions que em causa, o en les

seves própies afliccions, etc.

6-7. —Versos obscuríssims, per alte-

ració del text. Per tota explicació, tra-

duim la nota de IB: «No se sap de quin es-

deveniment es parla en aquests versets.

Sembla descriure-s'hi ]a mala fi deis

inics. ¿O tal volta el Salmista té al pen-

sament alió que és contat enl Sm.XXIV,
i-r6 i XXVI, 8-20, ?o és que el rei Saül

fou deixat anar viu per David vora el

penyal (en el desert) amb dolcor de pa-

raules? Hi ha qui entén aquest verset

del cástig futur deis enemics. Pero cap

interpretació no satisfá complidament.

»

7. —Les seves ossamentes . M: les nostres

ossamentes; correcció d'alguns manus-
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a la gola del Llimb són escampades.

'Car a Tu, Senyor Déu, van els meus ulls;

en Tu m'acuU : no perdis pas ma vida.

^ Guarda'm del \hg que contra mi han parat

i deis paranys deis qui obren la maldat.

^Caiguin junts els dolents dintre llurs xarxes,

mentre jo em faré escápol.

SALM CXLI (CXLII)

En l'angoixa més extrema

^Maskil. De David, quan era a Tespluga. Pregaría.

^Amb forta veu jo clam vers el Senyor,

amb forta veu vers el Senyor jo imploro,

^ davant sa espíalo el meu neguit,

el meu destret paleso a sa presencia.

* Quan Uangueix dins de mi mon esperit,

Tu la meva sendera prou coneixes.

Al camí per on vaig

m'han amagat un llac.

^ Miro a ma dreta i veig

:

no hi ha ningú que passi ansia de mi,

8, II Par. XX, 12; Ps. xxiv, 15; Ps. cxii, i, i. - 9, P$. cxvm, no; Ps. cxxxix, 6. - lO, Ps. vii, 16, - 2, Ps.

XXVI, 2 - 3, Is. XXVI, 16. - 4, Pi. cxxxix, 6. - 5. Ps. Lxviii, 21; Ps. XXX, 12.

crits de LXX i S. Com els terrossos no li mancará. L'autor és David; l'o-

jauen escampats vora els soles oberts casió histórica, la mateixa del Salm
per la llaurada, així els ossos de llurs LVI.
princeps jauran escampats per térra, a i.

—

üespluga. Vegeu I Sm. XXII, i;

punt d'ésser engolits per l'infern. Tan- XXIV, 4.

mateix, Tobscuritat del text hebreu fa 4.

—

Al catni per on vaig. El camí
que tota interpretació sigui conjectural. per on acostumava a passar, com es fa

CXLI.— Perduda tota esperanca hu- en la caga de les bésties.

mana d'escapar-se de la persecucíó deis veig. M : i vegis; correcció de
seus enemics, el Salmista adreca un IB. Tant a la batalla com davant del

clam d'auxili a Déu en el seu aíllament tribunal, el defensor es posava a la dretji

absolut, ben cert que el socors salvador del defensat. David demana a Déu que
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no hi ha per mi cap fuita,

no hi ha qui es doni pena per ma vida.

^ Jo clam a Tu, Senyor

;

jo dic : « Tu ets mon refugi,

ma partió a la térra deis vivents.»

'Para esment en mon clam

car jo sóc miserable en demesia.

Allibera'm deis meus perseguidors,

car són més forts que jo.

Lleva de la presó l'ánima meva,

perqué ton nom celebri

;

els dreturers serán entorn de mi,

quan Tu m'haurás fet bé.

SALM CXLII (CXLIII)

Oració penitencial
^ Salm. De David.

Senyor, para Tesment a ma pregarla:

per ta fidelitat, percep ma súpUca,

per ta justicia, escolta'm.

6, Ps. XV, s; Thren. ni, 24; Ps. xxvi, 13.- 8, Ps. cxui, 11; Ps. xii, 7. - 1, Ps. xxx, 2.

es fixi com no hi té ningú. — No hi ha
qui es doni pena per ma vida. Caigut en
l'infortuni, s'acabá la seva popularitat i

els seus nombrosos amics; ningú no es

preocupava de si era viu o mort. Els

pocs fidels que l'acompanyaven no
comptaven gens al costar del gran exér-

cit de Saül.

6. — Ma partió. La part que m'ha to-

cat en herencia: tota la meva riquesa.

—

A la térra deis vivents. A la térra on
habiten els vius, per oposició alLlimb,
sojorn deis morts, on Saül volia en-
viar-lo.

8.

—

De la presó. Expressió figurativa

de la gran desventura en qué es trobava.

Vegeu Is. XLII, 7. També podria ésser

una aliusió a l'espluga de qué es parla

en el tíiol, — Serán entorn de mi. Em
rodejaran gojosos quan aniré al San-
tuari, a donar grácies.

CXLÍl. — Tot i saber-se pecador, el

Salmista descriu a Déu la seva angoixa
i reclama auxili; es troba ja al límit de

la resisténcia contra els seus enemics,

pero es recorda que Déu li ha estat

sempre bo i li suplica que el salvi i li

mostri el camí dreturer de la seva vo-

luntat. És el seté deis Salms peniten-

ciáis. L'autor és David; l'época, la de

la rebeHió d'Absalom, segons el títol

de LXX.
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^No cridis a judici el teu servent,

que cap vivent no és just a ta presencia.

^ Car Tenemic encalca la meva ánima,

fins a térra ha prostrat la meva vida

posant-la en tenebrors, com els morts vells.

*Defalleix dintre meu mon esperit

i dins ma sina s'ha esglaiat mon cor.

^Dels temps antics jo faig memoria,

totes les teves obres reflexiono,

medito l'obra de les teves mans.

^ Les meves mans tinc teses envers Tu :

térra eixuta, et sedeja la meva ánima.

^ Cuita, Senyor, a respondre'm,

car és mon esperit en defallenca;

no m'amaguis ta fa^,

per no semblar els qui baixen al sepulcre.

®Fes-me sentir ben prest la teva grácia,

car en Tu jo confio

;

fes-me saber el cami que he de seguir,

puix que vers Tu jo elevo la meva ánima.

^AUibera'm, Senyor, deis meus contraris,

en Tu jo espero.

^^Ensenya'm de complir ta voluntat

2, lob XIV, 3; Ex. xxxiv, 7; lob ix, 2; lob xxv, 4; Ps. cxxix, 3; Rom. 111, 20; Gal. 11, 16. - 3, Ps lxxxvu, 7. -

5, Ps. Lxxvi, 12 - 6, lob XI, I Ps. xu, 3; Ps lxii, 2. -8, Ps. v, 4; Ps. xxiv, 4.-IO, Ps. xxiv, 4, 5; Neh.
IX, 20; Ps L, 13, 14; Ps. XXVI, 11; Is. XXVI, 10.

3.— Ressó de Ps. VII, 6.—En tem- així ell desitja l'auxili diví. Vegeu Ps.

bror. Dins el Llimb, sojom deis difunts; LXII, 12.

l'enemic l'havia quasi posar a les portes 7. — Ressó de Ps. LXXXIII, 3 i

de la mort. — Com els morts vells. Els LXXXVII, 5. — Per no semblar els qui

traspassats de fa segles, de qui ja nin- baixen al sepulcre. TretdelPs. XXIV, i.

gú no es recorda. 9. — Espero. M: em refugio; correc-

4. — Ressó de Ps. CXLI, 4. ció de IB, fundada en LXX.
5. — Ressó de Ps. LXXVI, 6 i 12. 10. — Per térra planejant. Vg tra-

El record i la meditació de les obres dueix amb alguns manuscrits i S: per
salvadores de Déu reconforta la seva uiam rectam, és a dir peí camí de la

esperanza. perfecció. ¿'original significarla més
6. — Les meves mans tinc teses. Acti- aviat que l'esperit benigne de Déu el

tud deprecant. — Terra eixuta. Que meni per una térra Iliure de perills de
desitja ardentment la pluja refrescant: mort.
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perqué Tu ets el meu Déu.

Ton esperit és bo,

ell em guii per térra planejant.

Per gracia del teu nom, Senyor, revifa'm,

per la tcva clemencia,

retira del destret Tánima meva.

^^I en ta bondat, desfés mos enemics

i abat tots els qui estrenyen la meva ánima,

car jo sóc ton servent.

SALM CXLIII (CXLIV)

Oració de gratitud deprecatória

De David.

Beneít el Senyor, la meva roca,

que ensinistra mes mans a la batalla

i els meus dits al combat.

^Ell és ma pietat, mon baluard,

ma ciutadella i mon Iliberador,

el meu broquer i el meu refugi,

el qui pobles em posa sota peu.

11, Pa, XXIV, 11; Ps. Lxx, 20. - 12, Ps. un, 7; Ps. cxv, 7. - 1, II Rg. xxii, 35; Ps. xvu, } J.
- 2; Ps. xc, 2;

II Rg. xxu, 48; Ps. xvii, 48.

CXLIII. — Malgrat la seva petitesa que sembla haver-lo compost quan ja

com a home, el Salmista ha rebut de regnava sobre tot Israel, en una de les

Déu grans beneficis, pels quals li fa guerres que trobem relatades en els lli-

grans Uoances, pero, no ben Iliure en- bres de Samuel (II Sm. V, 7, 17 sq.;

cara d'enemics, demana a Déu una in- VIII, i sq.).

tervenció prodigiosa, una teofania sem- 2. — El qui els pobles em posa sota peu.

blant a la del Salm XVII, per tal de David s'hagué de subjectar per la for-

destruir-los. Llavors el seu poblé fruirá la major part de les tribus d'Israel.

de les benediccions de la pau: forga i Vegeu IÍ Sm., II, III, V. A més, es

bellesa del jovent, fertilitat deis camps, subjectá molts pobles idolatres veíns.

—

fccunditat deis ramats, tranquiUitat de Pobles. M : el meu poblé; corrccció de

les ciutats i, sobretot, el privilegi de te- molts manuscrits, Aq, S, T, Hi.

nir Jahvé per Déu. L'autor és David,
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^Senyor, ;qué és Thome perqué en prenguis cura,

o el fill de l'home perqué hi pensis?

*L'home és semblanl a un alé d'aire,

com una ombra que passa són sos dies.

^Senyor, inclina els cels i descendeix,

toca els puigs i faran fum

;

^fulmina els llamps i dispersa'ls,

engega tes sagetes i confon-los.

'Estén la teva má des de Taltura,

treu-me, allibera'm de les moltes aigües,

de les mans deis estranys

;

*dels quals la boca diu mentida,

la destra Uur és destra de perjuri.

^Jo et cantaré, oh Déu, un cántic nou,

t'himnejaré amb saltiri de deu cordes.

^^Oh Tu, que dones la victoria ais reis,

David, el t-eu servent alliberares.

Del glavi de malicia fes-me escápol,

allibera'm de mans deis estrangers,

deis quals la boca diu mentida,

la destra llur és destra de perjuri.

^^Que siguin nostres filis

com plantes en creixenca jovenívola

;

nostres filies, columnes angulars,

esculpides amb art com les del temple.

3, lob vil, 17; Ps viii, 5; Hbr. ii, 6. - 4, lob xix, 2; Ecl. vi, 12, - 5, Ps. xvu, lo; Is Lxiv, i; Ps. cui, 32.-

6, Ps. xvu, 14, ij. - 7, Ps. xvu, 17; P,. Lxviu, 15; P«. xvn, 45. - 9, Ps. xxxii, 2, 3, - 12, Ps. cxxvn, 3.

3-4.— Per fer ressaltar més la gran- ders i perjurs en llurs tractes. Vegeu
desa de la bondat de Déu, David con- Ps. XI, 3; XL, 7. Aquest versicle fa

sidera la propia petitesa i fugacitat. com una tornada que es repeteix al

5. — Vegeu Ps. XVII, 8, 15. versicle 11.

7. — Les moltes aigües. Figura deis 10. — El teu servent. M: el seu ser-

enemics de David, consideráis com a vent; correcció d'un manuscrit de M i

tumultuosos.

—

De les mans deis estranys. d'un de S.

Els estrangers, probablement els filis- 12. — Desitja per ais filis la vigor i

teus, contra els quals David Iluitá repe- per a les filies la bellesa. La imatge de

tides vegades. les filies {columnes angulars) és presa,

8. — Aquests estrangers eren mentí- segons alguns, deis pilars remuntats

23 - ANTiC TBSTAMENT VU
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Que siguin plenes nostres sitges,

desbordants de recapte de tot genere

;

nostres ovelles, cabridants a mils,

creixents en nostres prades per miríadas.

Nostres atzembles for^a carregades;

cap portell, cap eixida per Texili

en nostres murs, ni planys en nostres places.

^^Feli^ el poblé que está així,

el poblé que el Senyor té per son Déu.

SALM CXLIV (CXLV)

Elogi de la grandesa i bondat de Déu

^Lloanca. De David.

Vull exal^ar-te, oh Déu meu, oh Rei,

i beneir ton nom per sempre i sempre.

^Vull beneir-te cada dia

i celebrar ton nom per sempre i sempre.

^ El Senyor és gran i summament lloable

i la seva grandesa inescrutable.

15, Dt. xxxm, 29; Ps. xxxii, 12.

d'escultures que hom posava ais recons

de les sales.

14. — Carregades. Deis fruits de co-

llites abundants, o de mercaderies. —
Cap eixida per Vexili. Literal ment : cap

soríint, qo és cap portell peí qual els

habitants hagin de sortir a l'exili, ven-

quts pels enemics.

15. — Dues interpretacions d'aquest

darrer verset: la deis qui, seguint LXX,
Sym i S, opinen que fins ara s'ha des-

crit la felicitat deis pobles inics, a la

qual és oposada la del poblé elegir,

única veritable, la de teñir Jahvé com
a Déu propi; i la deis qui, seguint M,

Hi i T, creuen que els versets anteriors

són precs per a la prosperitat material

del poblé elegit, la qual ara és coronada
per la més gran, la de colre el Déu ve-

ritable. Tenim la segona per certa.

CXLIV.— Salm alfabétic, on es fa la

lloanca deis atributs de Déu, especial-

ment de la seva grandesa, poder, mise-

ricordia i fidelitat, de la perennitat del

seu regne, de la seva providencia pa-

ternal envers totes les criatures i de la

seva justicia, que empara els bons i fa

perdre els dolents, L'auíor és David;

1 época de la seva composició, desco-

neguda.
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* Una genera a Taltra fa conéixer

tes gestes i anuncia ta puixanca.

^Uesclat magnífic de ta gloria diuen

i anuncien les teves meravelles.

^ Diuen la forca deis teus fets terribles

i narren ta grandesa.

' Canten la Iloa de ta gran bondat

i en ta justicia exulten.

^Clement i compassiu és el Senyor,

lent a la ira i abundós en gracia.

^Déu és bo per a tots

i per totes ses obres compassiu.

Totes tes obres, oh Senyor, et celebrin

i els teus devots et beneeixin.

Diguin la gloria del teu regne

i la teva puixanga manifestin,

^^per palesar ais humans el teu poder

i Tesplendor del teu magnífic regne.

Regne de tots els segles és ton regne,

i per totes les generes

román el teu domini.

Fidel és Déu en totes ses páranles

i sant en tota obra seva.

^^Sosté el Senyor tots els qui cauen

i tots aquells qui van corbats redre^a.

^^Els uUs de tots teñen l'esper en Tu
4, Ps. cxLvi, 5; lob V, 9; Rom. xi, 33.- 5, Is. xxxviii, 19 - 9, Ex xxxiv, 6; Ps. lxxxv, 5,15. -lO, Ps. xcix, J.-

11, Ps. XVlll, 2; Ps. XLIX, J.- l3, Ps CIV, I. - 14, Ps. IX, 37. - 15, Ps. XXXVl, 17, 24; Ps CXLV, 8

4. — Ta puixanfii. M : tes gestes; cor- correcció de LXX i S.

—

Del teu... regne.

recció de LXX i S. M:ú?¿/5¿m rí;¿^«¿; correcció de LXX, S,Hi.

5.—Z)íM¿«. M, obscurament: les pa- 13. — El segon hemisti qui d'aquest

raules; text alterat, corregit per LXX.— verset (fidel és Déu... és sant) manca en
Anuncien. M: anunciaré; correcció de M; restituít per un manuscrit, LXX, S
LXX i S. i Hi.

6. — Narren. M: narro; correcció de 15-16. — Aqüestes dues estrofes són
LXX i T. emprades per l'Església en l'oració li-

12. — El teu poder. M: les seves gestes; túrgica d'abans de menjar.
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i Tu llur nodriment a temps els dones.

Obres la teva má

i sadoUes a pler tots els vivents.

^'El Senyor és just en totes ses senderes

i benvolent en totes obres seves.

^^El Senyor és prop de tots els qui Tinvoquen

de tots els qui l'invoquen verament.

Compleix la voluntat d'aquells qui el temen

i escoltará llur clam i els salvará.

Custodia el Senyor tots els qui l'amen,

pero dispersará els impiadosos.

La Iloa del Senyor digui ma boca

i el seu sant nom tot home beneeixi

per sempre, eternament

!

SALM CXLV (CXLVI)

CoNFIANgA EN DÉü SOL

^Alieluia.

Lloa el Senyor, ánima meva.

*J'o lloaré el Senyor en la meva vida,

himnejaré al meu Déu mentre seré.

^La confianza no poseu en princeps,

en cap fill d'home, que no pot salvar.

16, Ps. ciu, 27. - 18, Ps. cxiv, - 19, Dt. iv, 7; lo.

cu, I. -2, Ps. cui, 33.-3, Ps. cxvu, 8, 9.

CXLV. — Lloanga de Déu, únic que
ajuda efica^ment, car l'auxili deis homes
és sempre va; la bondat de Déu, al ser-

ve! de la seva omnipotencia, fa que el

seu ajut s'estengui a tots, particular-

ment ais més freturosos. D'autor des-

conegut, sembla compost després de

l'exili babilónic, quan els israelites te-

IV, 23, 24.-21, Ps. xcvi, lo. -22, Ps. CL, 6. - 1, Ps

nien molta necessitat de l'auxili divl,

hostilitzats com eren per llurs veins.

Els millors manuscrits grecs l'atribuei-

xen a Aggeu i Zacarias. Aquest Salm i

tots els que segueixen comencen per la

paraula AHeluia (lloeu Déu), qo que
indica que son himnes de lloanga di-

vina.
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*Surt son alé, i ell a sa térra torna

;

aquell jorn fallirán tots sos designis.

^Feli^ aquell qui té son adjutori

en el Déu de Jacob

i sa esperanza en el Senyor, son Déu,

^el qui* crea el cel i la térra,

la mar i tota cosa que ells contenen

;

el qui fidelitat guarda per sempre.

'Ell fa justicia ais oprimits

i dona pa ais qui teñen fam.

^És el Senyor qui els vencillats deslliura,

és el Senyor qui obre els ulls deis cees,

el Senyor qui redrega els encorbats,

el Senyor qui ama els justos.

^És el Senyor qui empara els pelegrins,

sosté Torfe i la vídua,

qui tor^a la sendera deis malvats.

^^El Senyor regnará per sempre més

;

ton Déu, Sion, per generes i generes.

Alieluia.

4, Ps. ciu, 29; Ed. xu, 9 - 5, Ps cxuii, 1S.-6, Act. xiv, i j. - 7, Ps. cu, 6; Ps. cvi, 9. - Ps. lxvu, 7.

-

8, Mt. IX, 50; lo. IX, 7, 32; Ps. CXL11, I s; Le. xiu, 1 3. - 9, Ex. xxii, 21, 22; Dt. x, 18; Ps. CLxvi, 6.

-

10, Ps. IX, 37.

8. — Els vencillats deslliura. A manca tractats despectivament.— Torfa la sen-

de presons, hom es limitava sovint a dera deis malvats. En tots llurs esfor^os

lligar els detinguts. pecaminosos, els malvats cerquen la

9. — Empara els pelegrins. Els estran- felicitat, pero Déu desvia llur senda en-

gers domiciliats en una tribu, sovint vers la malauran(;a.
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SALM CXLVI-CXLVII (CXLVII)

LLOANgA DE Déu pels seus beneficis

I

(Salm CXLVI de Vg)

^Feu lloances a Déu, car Ell és bo,

salmegeu al Déu nostre, car és dolc,

i condecent a Ell és la lloanca.

^Edifica el Senyor Jerusalem

i d'Israel els dispersáis aplega,

^EU qui guareix els crebantats de cor

i embena llurs ferides.

*E11 deis estéis el nombre determina

i crida peí seu nom cadascun d'ells.

^ Gran és nostre Senyor, ingent en forca,

la seva saviesa no té nombre.

^ El Senyor reconforta els deprimits,

Ell els inics abaixa fins a térra.

1, Ps. xci, i; Ps. cxxxiv, 3; Ps. xxxii, i. -2, Ps. ci, 17; Dt. xxx, 5; Ez. xxxix, 28.- 3, Ps. L, 19. -4, Gn.
XV, y, Is. XX, 26, - 6, Ps. cxLv, 8, 9.

CXLVI-CXLVII. -Lloanca de Déu en
agraiment pels beneficis que ha dispen-

sat al seu poblé ; com és poderos i bene-

factor envers la Natura, ho és també
envers Israel ; Ell s'agrada deis seus fi-

dels i protegeix Jerusalem rebastida.

Aquests dos Salms són un de sol en el

text hebreu, tal com altrament ho de-

mostren la unitat de fons i de ritme.

Autor desconegut; quant a l'época his-

tórica, és cosa generalment admesa que
fou compost en temps de Nehemias,
quan els israelites, tornats de l'exili,

acabaven de reedificar i fortificar Jeru-
salem.

I. — M: Lloeu Déu, car és bo de can-

tar salms al nostre Déu, car dolfa i con-

decent és la lloanfa; correcció de IB.

2. — Motiu de Uoanga tret del fet

historie que dona naixenca al Salm. La
reedificado de Jerusalem era una em-
presa talment difícil, que el seu acom-
pliment no es pot atribuir sinó a Déu.
Igual es pot dir del retom deis israeli-

tes de l'exili.

3. — Vegeu Salm CXLV, 7 sq.;

XXXIII, 19; Is. LXI, I.

4. — Bella imatge de la ciencia infi-

nita de Déu : saber el nom de cada estel

significa conéixer-ne perfectament la

natura.

5. — Vegeu Is. XL, 26-29.



ELS SALMS - CXLVI-CXLVII, 7-15 359

' Canteu a Déu un cant d'acció de grades,

salmegeu amb la cítara al Déu nostre,

^que el cel cobreix de nuvolades

i aparella la pluja per la térra,

fa germinar la gespa a les muntanyes

i la verdura peí servei de l'home.

^Ell dona al bestiar son nodriment,

ais corbatons que criden envers EU.

^^No es complau en la for^a del cavall,

ni en les carnes de l'home no es delita.

^^Al Senyor agraden els qui el temen,

els qui esperen en sa misericordia.

II

(Salm CXLVII de Vg)

^^Jerusalem, Uoa el Senyor,

Iloa ton Déu, Sion,

^^que ha reforcat les barres de tes portes,

ha beneít tos filis dintre de tu

;

^^que la pau ha posat en tos confins

i a tu t'apeixa de la flor del blat

;

^^que tramet a la térra sa páranla,

8, lob xxxvui, 26-28; Ps. ciii, 14. - 9, lob xxxix, 3; Ps. ciii, 27; Mt. vi, 26. - lO, Ps. xxxn, 17; Os. 1, 7 .

14, Is. Lx, 17, i8;Ps. cxxxi, 15.

7-8. — Motiu de lloanca tret deis be- fianca de l'home, no pas en les forcé

s

neficis que fa Déu a la Natura, que són de les criatures, que són vrnes.

una imatge deis que fa a Israel, cele- lo, — Que criden envers Ell. M: que

brats després. Entre els de la Natura, criden; correcció de LXX.— La Jorga
la pluja sembla el principal, perqué del cavall. El cavall constituía llavcis

sense ella la térra seria árida i estéril. la forca principal deis exércits ; a n anca
8. — I la verdura peí servei de Vhome. d'ell, el guerrer havia d'ésser un grrn

Aquest vers, que manca en M i ens és corredor.

donat per alguns manuscrits de LXX, 13. — Ha assegurat les barres de tes

sembla necessari per a completar l'es- portes. Vegeu Neh. VII, 1-4, on llegim

trofa de sis versos; és manllevat al Salm que hom reconstruí les portes de Jeru-

CIII, 14. salem i les muñí de forrellats.

—

Ha he-

9. — Ais corbatons. Llancats del niu «¿z//o5///j. Per una rápida multiplicació.

per llurs pares, com diu Plini (Hist. 15. — La paraula de Déu, com en
Nat., 10,12, 31).Vegeujob XXXVIII, 41. altres llocs els ángels, és un missatger

lo-ii. — En aquest Déu tan poderos seu que corre a transmetre les seves
i benefactor hauria de descansar la con- ordres pertot.



360 ELS SALMS - CXLVI-CXLVII, i6-CXVm, 2

i sa paraula corre velocment;

dona la neu com llana,

i el gebre esparpalla com cendra,

^^com a moUes de pa llanca el seu glag,

a sa fredor les aigües es congelen.

Envía sa paraula i les fa fondre,

el seu vent fa bufar i corren les aigües.

^^Ell sa paraula anuncia a Jacob,

a Israel ses liéis i sos judicis.

-°A cap altra nació no ha fet així

:

els seus preceptes no els ha fets conéixer.

Alieluia.

SALM CXLVIII

InVITACIÓ universal a la LLOANgA DIVINA

^Alieluia.

Feu al Senyor lloances des del cel,

lloeu-lo en les altures,

^lloeu-lo tots sos ángels.

lloeu-lo tots els seus exércits.

16, lob xxxvn, 6 -l8, lob xxxvii, io.-l9, Dt. xxxiii, 2, 3. 4; Mcb. iv, 4.-20, Dt. iv, 32-34.-2, Ps. ciii, 20, 21

16-17. — Descripció de l'hivem, dut
per la paraula de Déu.

17. — Com a molles de pa. Imatge
ingénua de la calamarsa, de qué sembla
tractar-se aquí.

—

Les aigües es congelen.

M: qui resistiría?; correcció de IB.

18. — La paraula de Déu porta a la

térra la primavera.

19. — Paraules, Ueis i judicis de Déu
són ací sinónims, com en el Salm
CXVÍII.

20. — A les altres nacions havia do-
nat només la Ilei natural, molt afeblida

'i alterada en llur consciéncia a causa de
les alteracions sofertes per la revelació

primitiva. — Els seus preceptes no els ha

fets conéixer. M: no han conegut els seus

preceptes; correcció de LXX, S, T.
CXLVIII. — Totes les criatures del

cel i de la térra són invitades a cantar

les lloances de Déu. L'autor és desco-

negut; l'época sembla ésser la de Ne-
hemias (Salm anterior); llavors tindria

per objecte regraciar a Déu el benefici

de la restauració de la nació jueva.

1.—Des del cel. En els versets 1-6, hi

ha la invitació a les lloances que han
de venir de les criatures celestes; en els

7-12, a les que han de venir de les ter-

restres.

2. — Els seus exércits. Totes les for-

ces de la Creació, sempre promptes a
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^Lloeu-lo, sol i lluna,

lloeu-lo, tots els refulgents estéis,

'^lloeu-lo, cels deis cels

i les aigües que sou damunt deis cels.

^ Lloín el nom de Déu,

car Ell ho va manar i foren creats.

^Els establí per sempre, eternament:

un precepte dona i no passará. »

' Feu lloances a Déu des de la térra,

monstres marins i tots cls mars pregons,

^foc, calamarsa, neu i boira,

vent de tempesta que compleix ses ordres

;

^ les muntanyes i tots els pujolars,

arbres fruiters amb tots els cedres,

^^les salvatgines i ramades totes,

réptils i ocells alats

;

^^reis de la térra i tots els pobles,

princeps i tots els jutges de la térra,

^^els joves i les verges,

els vells amb els minyons.

Lloín el nom de Déu,

car només d'EU és excelient el nom.

Sa majestat és sobre térra i cel.

^^EU ha exalgat la forca del seu poblé.

Lloanca és per tots els seus fidels,

filis d'Israel, poblé acostat a Ell.

AHeluia.

4, Ge. 1. 7. - 5, Gn. 1, 7. - 6, Ps, cxxm, 90, 91. - 8, Ps. cxui, 4, 7. - 9, Is. xuv, 25.- 1 4, Eph. 11, 17.

complirles ordres de Déu; ací semblen 6. — I no passará. Alguns llegeixen:

especialment indicats els chors d'ángels. / no el transgredirán; Ilicó que ens plau-

4. — Cels deis cels. Els cels superiors, ria de poder adoptar.

segons la doctrina de la pluralitat deis 8. — El foc és probablement el llamp.

cels (Dt. X, 14; III Rg. VIII, 27). 9. — Els cedres representen els ar-

5. — Després del primer vers d'a- bres de muntanya, en contraposició ais

questa estrofa {lloín tots...) LXX i Vg fruiters.

afegeixen: car Ell ho digué i foren fets, 14. — Ell ha exalfat la forfa del seu

manllevat al Salm XXXII, 9. poblé. L'original empra, com de con-



362 ELS SALMS - CXLIX, 1-8

SALM CXLIX

HiMNE AL Donador de la victoria

^ Alieluia.

Canteu a Déu un cántic nou,

soni en l'aplec deis sants la seva lloa.

^ Alegri's Israel

en el seu Faedor, els filis de Sion

en el seu Rei exultin.

^ En son honor salmegin

al so del tamborí i al de la cítara.

*Car el Senyor es complau en el seu poblé

i decora els humils amb la victoria.

^ Que jubilin de gloria els piadosos,

damunt sos Hits exultin.

^Lloes de Déu siguin en boca llur

i glavis en llurs mans de dos tallants.

^Per tal de fer venjanca en les nacions

i cástigs en els pobles,

^per tal que fermin amb cepons llurs reis

i llurs notables amb grillons de ferro,

1, Ps. Lxxxvni, 6; Ps. ex, i. - 2, lob xxxv, lo; Ps. Lxxxiv, 7; Ps. xciv, 6. - 3, I Par. xvi, 31; Ex. xv, 20.

-

4, Is. Lxi, 3.-5, Ps. Lxu, 7.-6, Hbr. iv¡ 12; Apc. 1, 16; Apc. 11, 12.

suetud, la imatge del corn. Vegeu Is. 2. — En el seu Rei. Aquest Rei no és

CXXXI, 17. AUusió molt probable a la altre que Deu; hom hi veu una contra-

restauració d'Israel després del capti- posició irónica ais déus venguts.

veri. — Lloanfa. Argument o motiu de 3. — Sobre les danses sagrades deis

Uoanga. jueus, vegeu Ex. XV, 20; I Sm. XVIII
CXLIX — Vencut l'enemic, el poblé 6; II Sam. VI, 16.

canta victoria entre músiques i danses; 5. — Damunt sos Hits exultin. A la

el triomf, l'ha donat Déu, i a EU van nit, tornant a casa llur, els guerrers

els exalgaments, no sense anunciar a la s'esplaiaven en crits de joia sobre els

fi la venjanga a prendre contra els po- divans on dormien i on abans havien

bles enemics i llurs magnats. Autor, estat consirosos.

ignorat; l'época sembla ésser la mateixa 6. — Cántics i danses acostumats

del Salm anterior. en els guerrers quan celebraven llur

I. — Un cántic nou. A victoria nova triomf. Vegeu Neh. IV, 16-23; 11

i a nova situació del poblé elegit ha de Mach. XV, 27.

correspondre un cántic també nou. — 7-8.— Les nacions i els reis enemics
Uaplec deis sants. Tot Israel. de Déu i del Messias; vegeu Ps. II, 1-3.
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^per fer en ells el judici estatuít.

És per tots sos fidels aquesta gloria.

Alieluia.

SALM CL
LLOANgA FINAL

^AHeluia.

En el seu santuari lloeu Déu,

lloeu-lo en el seu cel majestuós.

^Lloeu-lo per ses obres grandioses,

lloeu-lo per sa gloria sobirana.

^ Lloeu-lo amb Tespinguet de la trompeta,

lloeu-lo amb el saltiri i amb la cítara.

^Lloeu-lo al tamborí junt amb la dansa,

amb les cordes lloeu-lo i amb els orgues.

^Lloeu-lo amb címbals remorosos,

lloeu-lo amb címbals retrunyents.

Tot alió que respira lloí Déu.

AHeluia

!

9, Is. Lxv, 6. - 1, Ps. X, 4. - 3, Ps. Lxx, 22.- 4, Ex. XV, 20; Ps. xxxii, 2; Is. xxxvni, 20; Gn. iv, it.- 5, II Rg.
VI, 5. - 6, Ps. cxLiv, 22.

9. — El judici estatuit. L'execució ca-

pital deis presoners més vistents com,
per exemple, la del rei amalecita Agag
peí profeta Samuel, en el santuari de
Galgalá, Aquesta sentencia havia d'és-

ser abans escrita per un profeta, bé que
es podria entendre escrita en el Uibre

de Déu. — És per tots els fidels aquesta

gloria. Tot el poblé participava d'a-

questa gloria. Espiritualment tot aquest

passatge es pot entendre de la futura vic-

toria del Messias sobre els reis i els po-
bles idolatres.

CL. — Doxologia final de tot el Sal-

tiri. Pertot arreu i per tots els mitjans

ha de ressonar la lloanga de Déu: en el

cel, santuari de la seva majestat, des

d'on desplega la seva puixanga; i en el

santuari de la térra, on han de sonar
tots els Instruments; a aquesta Uoan^a
solemne s'han d'ajuntar tots els éssers

animats. Cap noticia sobre l'autor i

l'época de composició d'aquest Salm.

I.

—

En el seu santuari. El de Jerusa-

lem, o més probablement, el del cel.

—

En el seu cel majestuós. El cel encara,

fent paralielisme amb el vers ante-

rior.

3-5. — En aqüestes dues estrofes és

esmentada la major part deis Instru-

ments emprats en les ceremónies litúr-

giques deis hebreus, senyal de la gran
solemnitat que el Salmista vol donar a

aquesta lloanca.

4. — El tamborí marcava el ritme de

la dansa.

5. — Dues menes de címbals: petits,

de so agut {remorosos), i grans, de so

greu {retrunyents).— Tot alió que respira.

El Saltiri acaba invitant tots els éssers

vivents a formar un sol chor per a la

lloanga de Déu.
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NOTÍCIA PRELIMINAR

TÍTOL. Text de la Vulgata

La revelació pre-messiánica es clou amb la Saviesa, el darrer, per ordre

cronológic, deis Ilibres inspirats que formen el cánon de l'Antic Testament.

Peí seu contingut ideológic aquest Uibre pot considerar-se com un pre-

evangeli, que amb suficient claredat anticipa algunes de les sublims doc-

trines que vindrá a revelar el diví Mestre, especialment en els passatges on

parla de la destinado de l'home en la vida futura i on insinúa la pluralitat

de Persones en Déu. No és dones gens estrany que, en aquests aspectes,

hom hagi remarcat que el nostre Uibre té notable afinitat amb els escrits

de sant Joan i sant Pau.

El text grec porta el titol de Zocpía ZaXco^Svoq, «Saviesa de Salomó».

La Vulgata Clementina diu simplement «Saviesa» o «Llibre de la Saviesa»,

nom que própiament li escau, car aquest, més que cap altre deis Ilibres

sapiencials, considera els més greus problemes de la destinació humana
— mort, judici, vida futura — sota el prisma de la saviesa, de la qualdescriu

l'íntima natura, l'origen, els beneficis que, segons demostra la historia

d'Israel, ha causat a aquells qui la serveixen.

El text Uati de la Vulgata és el de l'antiga ítala, d'autor ignorat; és,

dones, anterior a sant Jeroni, el qual, segons testimoni d'ell mateix, en fer

la versió de l'Antic Testament, deixá intacte el text aleshores corrent,

sense esmenar alió que no corresponia prou exactament a roriginal grec.

Quan, peró, ell fa una cita literal de la Saviesa, tradueix directament de

la Uengua grega.

Autor

Discrepant en aixó d'alguns sants Pares i escriptors que atribueixen el

llibre a Salomó, Orígenes és el primer que ho posa en dubte ; sant Agustí

categóricament adverteix (De Civit. Dei XVII, 20, i) que malgrat que
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els dos Ilibres (la Saviesa i l'Eclesíástic) siguin atribuits a Salomó, «els

doctes no dubten de negar-li'n la paternitat». Idéntica és l'opinió de sant

Jeroni (Praef. in libr. Salom.), el qual fa notar que la mateixa índole lite-

rária palesa que no fou origináriament escrit en llengua hebraica. És cert

que en el curs de l'obra (VII, i ss.) Fautor parla com si fos el rei Salomó,

fiU de David; pero aixó és només un recurs literari que serveix per a donar

més relleu a les seves abstractes exhortacions. No és tampoc probable que

sigui un compendi d'alguns escrits d'aquest rei — opinió de Corneli a

Lapide i d'alguns altres escripturistes — ans el Ilibre fou redactat en una

época posterior de segles a la de Salomó, i en ambient d'exili, sense

teocracia, ni cuite ritual, ni temple de Sion.

Malauradament, no resten documents histories que revelin el nom i la

personalitat de l'autor. De l'examen del Ilibre solament es dedueix que

fou escrit per un jueu de la diáspora, devot coneixedor de la Biblia i expert

en les Uetres gregues. A més, no hi ha dubte que fou escrit en Egipte;

car la diatriba contra els idolatres (XIII, i-XV, 19) s'ajusta perfectament a

les diverses formes de politeisme que puHulaven per aquest país : cuite

a les forces de la natura, ais simulacres, a les bestioles. Amb remarcable

insisténcia Fautor fa notar timbé el contrast que hi ha entre israelites i

egipcis, quant al tráete que reben de la providéncia divina (XI, i -

XII, 27; XVI, I - XIX, 22). Tot aixó demostra a bastament que l'autor

formava part de la comunitat jueva d'Egipte.

Lloc i temps

Els exegetes, desitjosos de precisar millor el lloc d'origen, amb ver-

semblanza creuen que Fautor ha rebut la seva formació inteliectual i

literaria en la ciutat d'Alexandria. En aquesta ciutat, sota la protecció

deis primers Ptolomeus, els jueus hi havien organitzat el rtoXÍTsujia, una

'mena de cali, amb autonomía en els afers religiosos i civils, regit per

magistrats propis. Llur prosperitat económica esdevingué proverbial.

A més, Alexandria, al redós de les seves famoses biblioteques, era la nova

llar on prenia altre cop embranzida la somorta cultura grega. Al seu con-

tacte, els jueus alexandrins no restaren inactius ; ben aviat una pléiade de

poetes, historiadors i filósofs coUaboraven al renaixement hellenístic

;

obra molt important, resultat d'aquest moviment, fou la versió en grec de

la Biblia, versió que hom anomena deis LXX. També, en aquest mateix

ambient, un jueu de la diáspora alexandrina és, molt probablement. Fautor

de la Saviesa.

Pertocant al temps, hom generalment afirma que la Saviesa és Fúltim

deis escrits de FAntic Testament. Per limitar amb major precisió l'época.
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cal teñir en compte que les conquestes d'Alexandre determinaren l'expan-

sió de rhel-lenisme ; s'ha d'admetre, dones, un lapse llarg després d'Ale-

xandre, el necessari perqué la llengua grega assoleixi aquell grau de

difusió que li permeti ésser instrument eficac de propaganda ideológica.

A més, cal posar la redacció d'aquest Ilibre després de la versió deis

LXX; car hi és citada váries vegades
;
l'hagiógraf l'ha estudiada a fons i

s'ha compenetrat amb ella; es serveix del seu ric vocabulari i de moltes

frases estereotipades ; fins alguna vegada que el text hebreu i els LXX
discrepen quant al sentit, prefereix aquest darrer, com es pot veure a lí,

12 i XV, 10, inspirats en el text grcc d'Isaias III, 10 i XLIV, 20, respec-

tivament.

A més, les doctrines filosófiques, els costums i les arts, tal com són pre-

sentades en el Ilibre, traeixen una data que no pot ésser anterior a l'any 150.

Per altra part, no podem baixar més enea de l'any 30, en qué els romans

envaíren Egipte; totes les expressions que fan referéncia ais enemics

d'Israel van contra els egipcis (i altres pobles orientáis) sense la més

remota aUusió al poblé roma.

Amb Lagrange, Vaccari, Pirot-Clamer i altres autors moderns, hom po:

admetre dones com a més probable que la Saviesa fou redactada entre els

anys 150 i 30 abans de Jesucrist. •

Alguns hermeneutes que volen precisar més la data de composició,

estableixen els seus arguments a base de les frases que indiquen que els

jueus es trobaven perseguits pels egipcis. Aixi consideren que la Saviesa

fou escrita durant el regnat de Ptolomeu IV Filopátor (323-205); altres,

com Vaccari, en temps de Ptolomeu Alexandre (106-88) o de Ptolomeu

Dionís (80-52), époques en qué els jueus foren asprament vexats. Pero

llurs proves no són gaire convincents; les frases esmentades, d'un

to més aviat tranquil, poden explicar- se sense que s'hagi de recórrer a

un estat própiament de persecució. La simple divergencia de doctrines i

práctiques religioses creava per si mateixa aquell ambient de tivantor, i so-

vint d'odi manifest, que esdevingué endémic en les comunitats hebrees

situades entre politeistes.

Índole literaria

Sota Paspecte literari, en la Saviesa conflueixen dues tendéncies, la

grega i l'hebraica. A diferéncia de quasi tots els altres Ilibres de la Biblia,

en. els quals domina el carácter semític, la Saviesa porta Temprernta po-

derosa de la literatura grega ; el seu estil és pur, no desdiu del deis escrip-

tors profans de l'época helienistica. Per aquest seu carácter heHenitzant

24 - ANTlC TBÍTAMF-NT Vil
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només es pot comparar al Uibre II deis Macabeus, a la lletra ais Hebreus de

sant Pau i a la lletra católica de sant Jaume. Com en aqüestes obres, la selec-

ció de mots, el desenrotllament deis períodes, i sobretot la sintaxi —
¡
quina

diferéncia, posem per cas, en l'ús deis participis, acurat en la Saviesa,

bárbar en els LXX !— manitesten no sois que l'obra fou pensada en grec,

sino que l'Autor posseia un domini gens menyspreable d'aquesta llengua.

Les assonáncies, aUiteracions i altres figures de dicció contribueixen a

donar un regust de llengua original i exclouen la hipótesi que el text grec

pugui ésser una versió. A tot aixó, els comentaristes afegeixen l'abundor

de sinónims —tan escassos en hebreu— , les páranles compostes, les frases

que expressen costums no hebreus, els mots manllevats a la filosofía grega

(vegeu a XI, 17 «la matéria informe» de Plato), les figures etimológíques,

etcétera, que fan d'aquest un Ilibre tipie de la literatura heHenística.

No ens formaríem, peró, una idea exacta de la Saviesa, si junt amb l'evi-

dent influéncia grega, més accentuada que en cap altre Ilibre de l'Antic

Testament, no remarquéssim també els elements que provenen de l'hebreu.

En primer lloc, la literatura didáctico-sapiencial, formada de máximes

que defineixen la vera saviesa d'Israel i exhorten a practicar-ne els precep-

tes, prové de tradició molt antiga. Seguint aquesta, el nostre Ilibre está

tot ell compost en breus estrofes, com Proverbis i Ecclesiástic. Aixó

quant a la forma externa ; peró l'autor no s'ha acontentat d'aquelles máxi-

mes breus, sense connexió les unes amb les altres, sinó que en el nostre

Ilibre descabdella d'una manera orgánica el seu pensament; dístics i

tetrástics es succeeixen segons un pía premeditat, intimament lligats

entre si. Hi ha encara una altra innovació; Proverbis i Ecclesiástic

(almenys en Uur part sapiencial) ensenyen com el veritable savi ha de

captenir-se en les váries circumstáncies de la vida; donen preceptes a la

menuda, per exemple sobre el respecte al proísme (Pr. III, 27 ss.),

la guarda deis secrets (Eccli. XXVII, 16 ss.), moderació en la beguda

(Eccli. XXXI, 25 ss.); en canvi el nostre Ilibre gira tot sencer entorn d'un

pensament central : fer l'elogi de la Saviesa per tal d'allunyar els hebreus

del risc de la idolatría.

De la poesia hebraica ha pres també Fautor el paraHelisme, que, més

sistemátic en els primers capitols, es manté amb folganca en tot el curs de

l'obra. D'origen semític ha de considerar-se també l'abundor de particules,

cosa que constitueix una dificultat peí traductor que desitja conservar les

més lleus matisacions del pensament. Cal anotar, finalment, que si bona

part deis hebraismes, sintáctics o semántics, que puHulen en el curs dei

Ilibre, teñen Uur origen en la versió deis LXX, altres en canvi es troben

també en els autors profans de l'época heHenística.
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CONTINGÜT

No és tasca fácil resumir en poques ratlles l'extraordinária riquesa doc-

trinal d'aquest Uibre que tracta de Déu, l'univers creat, l'home, la saviesa

amb aspectes ideológicament nous i molt interessants.

Déu. — És l'ésser transcendent, que no pot comparar-se amb els éssers

creats. Vegeu XII, 11-17. Per tal de remarcar aquesta transcendéncia

senyala amb molta cura els atributs divins, hi insisteix més que cap altre

Ilibre de l'Antic Testament. Responent a aquest concepte, la idolatría

consisteix en atribuir «el nom incomunicable» de Déu a les creatures

(XIV, 21). En el famós passatge de XIII, 1-9, parla de la Divinitat sota un

aspecte no tractat abans ; cal notar que els arguments que proposa no es

refereixen a l'ateisme, ni han de considerar-se per tant com a proves de

Vexisténcia de Déu, sinó de la seva transcendencia que el fa superior al foc,

al vent i a qualsevol creatura. Té dones finalitat apologética, contra els

politeistes ; l'excelsitud de Déu (XI, 21-22; 25-26) és coneguda de la

rao humana per analogía (XIII, 5) quan considera les perfeccions de les

creatures —com repetirá més endavant sant Pau (Rom. 1, 18 ss.) inspirant-

se en el nostre Ilibre— de manera que són inexcusables els que Tignoren.

El món. — Déu és el creador del món ; únic principi i primer artífex de

tota bellesa (I, 14; XIII, 5 ;
XI, 17, 24-26); no hi ha un doble principi

de les coses (I, 14); el seu domini no coneix límits (XI, 21-22); per la

seva providéncia, com un pare, ho regeix tot, fins els éssers inanimats

(XIV, 3); la missió d'Israel, per obra del qual havia d'ésser donada al món

la incorruptible llum de la Ilei (XVIII, 4), fa que sigui objecte d'una provi-

déncia especial en tot temps i lloc (XIX, 22). La matéria no és dolenta,

car Déu se'n serveix i la guia (XIV, 4, 7; XIX, 18). Només Déu pot

canviar les liéis per les quals es regeix la natura creada, mitjancant els

miracles, que no alteren l'harmonia de la creació (XIX, 18).

L'home. — Origen. Ha estat creat per Déu (X, i) que el desUiurá del

pecat (X, i) original, segons coneixem per altres fonts de revelació.

Natura. Consta de dos elements, «el eos», añ^a (I, 4), l'element ma-
terial, corruptible, i «l'ánima», ijjuxn (I. també apel-lada voOq (IV,

12; IX, I)) «intel-ligéncia» i -nvsOtia (XV, 16; XVI, 14) «esperit o alé».

Aquests termes són emprats indistintament com a simples paraHels (XV,
8, 11; XVI, 14). El eos, format en el si matern (VII, 1-6,), rep l'ánima.
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activa, vital, que Déu li inspira (XV, ii) i que resta propietat del Creador,

car només l'ha rebut en préstec (XV, i6). El eos afeixuga Tánima (IX, 15).

Destinació. — L'home és fet a «imatge» de Déu i té com a fi assignat per

Déu la «incorrupció» (II, 23); és dones fet, no per la mort, sinó per la

vida (I, 12, 14); la mort no és per tant propia de l'estat primitiu, sinó

que prové d'una causa sobrevinguda, de l'envejadel diable (11,24-25); el

eos humá és com una «tenda» on l'ánima (després del pecat) habita tem-

poralment, mentre passa per aquest món, i per aixó és una tenda terrenal

(IX, 15). — Aquest llenguatge passa al N. T. Vegeu II Cor. V, 1,4;

II Ptr. I, 13-14.— El sofriment i la mateixa mort no teñen en aquest món
sempre raó de cástig per pecats personáis (III, 2-4) ; les proves purifiquen

els justos i els fan més acceptables davant el Senyor (III, 6).

Sancions.— Després de la mort l'home resta subjecte a judici, i la seva

conducta moral sobre la térra será justament sancionada (IV, 20; V, i;

II, 22 etc.). Els impius amb Uur capteniment es fan mereixedors de la mort

(I, 16); després d'una fi ignominiosa (IV, 19) hauran de reconéixer llurs

iniquitats (V, 6) i la innocéncia del just perseguit (V, 5); serán punits a

les tenebres de l'infern (IV, 19; XVII, 21).

Ben diversa és la sort del just; per bé que sigui provat amb sofriments

(III, 1-4), ádhuc si mor abans de temps (IV, 7) o sense filis (IV, i),

o bé si és victima d'injusta persecució (II, 10-20), aixó no obstant

«les ánimes deis justos són en la má de Déu» (III, i), en pau (III, 3),

resplendiran quan Déu els visitará (III, 7), assoliran la corona eterna

(IV, 2), trobaran el repós (IV, 7), en el judici final serán testimoni

de la dolenteria deis impius (V, i). Per aixó la mort del just és una

trasladó (IV, 10), car Déu el vol preservar de la iniquitat (IV, 14).

Finalment, comptat entre els filis de Déu i els sants (V, 5), viurá eterna-

ment amb el Senyor (V, 15) en un regne magnífic, coronat de formosa

diadema (V, lé).

CONCEPTE DE LA SaVIESA

La sublim noció de la Zo<|)(a, en les distintes accepcions en qué l'em-

pra l'hagiógraf, amb raó ha estat considerada com. una de les idees més

vastes de tot l'Antic Testament.

La saviesa en Déu.—En els Uibres sapiencials la saviesa hi apareix sovint

poéticament personificada; aixi en Pr. VIII, 30, com un destre «arqui-

tecte» intervé en l'ordenació de l'univers ; com una noble matrona con-

vida els homes a intimar en un tráete familiar (Pr. VII -IX); en el Uibre
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de l'Eclesiástic (XXIV) fa la Uoan^a de si mateixa, principalment perqué

té el seu origen en Déu, i ha estat present en l'ordenament de totes les

coses; tot aixó, amb expressions que insinúen almenys el misteri de la

segona Persona de la Santíssima Trinitat. En el nostre Ilibre el progrés

és evident: la Saviesa en Déu no sois és l'atribut divi, sino que és també

personal, car és subjecte d'atributs divins (VII, 22-23), igual a Déu (VII,

24 ss.) i ensems hi és a bastament indicada alguna distinció (VIII, 3 -4).

Cal teñir present que aquesta distinció hipostática hi és insinuada amb

més precisió que en cap altre Uibre de l'Antic Testament; aci la Saviesa

apareix «com a persona subjecte d'accions conscients»,^ per bé que la

llum definitiva sobre aquests altíssims misteris estava reservada a la reve-

lació evangélica.

El Verb de D¿u.—]\in.l amb la saviesa trobem també personificat el Xóyoq,

el «verb» o paraula de Déu
;
respectables autors han volgut trobar-hi afini-

tats amb la doctrina del Verb, segona persona de la Santíssima Trinitat,

segons els escrits de sant Joan ;
pero si es considera cada passatge deis

tres en qué el Xóyoc; apareix personificat, no pot treure's aquesta conclusió.

En IX, I, significa simplement la paraula divina creadora de l'univers

;

en XVí, 12, la paraula misericordiosa de Déu que guarí els israelites mos-

segats de serpents, i en XVIII, is-16, el decret incontestable amb qué

Déu doná mort ais primogénits deis egipcis. Sempre, dones, en el nostre

Ilibre, el Xóyoq o verb apareix com una personificació de l'atribut de

l'omnipoténcia ; no hi ha motiu per a considerar-ho com una insinuació

del misteri de la Segona Persona.

LEsperit de Déu. — Altra personificació, objecte també de comentaris

divergents entre els hermeneutes, és la de l'Esperit. En les primeres parau-

les del Génesi apareix l'Esperit de Déu personificat que dóna vida i perfec-

ció ais éssers creats (Gn. I, 2). El nostre Ilibre parla també de l'Esperit que

guia l'home (l, 5): és incorruptible, está en tots els éssers (XII, i), en té el

domini i els conserva en la unitat, tot ho coneix (I, 7). D'alguna manera és

distint de Déu (Pare), el qual el tramet ais homes (IX, 17). Tot amb tot,

aquests indicis no són suficients per afirmar una distinció personal; molt

menys encara per a dir que l'autor de la Saviesa proposava la distinció

hipostática de la tercera Persona de la Santíssima Trinitat, que no será

revelada fins al Nou Testament ; sobretot cal notar que l'hagiógraf uneix

en un sol els dos conceptes, el de la Saviesa personificada i el de l'Es-

perit^ (I, 5, 6; VII, 22-23; IX, 17).

* Lebreton, Les origines du dogine de la Trinité. VI, edit. 1927, p. 128 ss.
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La savíesa en els homes. — La saviesa creada és una participació de la

Saviesa divina. No és tan sois un coneixement especulatiu, sinó eminent-

ment práctíc, tendeix a l'acció (VIII, 4-8), és l'artifex de les obres, i s'ano-

mena prudéncia, traga; és infosa per Déu (VII, 21
;
IX, 10); encamina

Thome vers el seu últim fi (ÍX, 9 ss.). Sota algún deis seus aspectes cal

remarcar la semblanza que ofereix amb la grácia habitual. Com aquesta,

exigeix també disposicions d'ordre moral, especialment el desig de pos-

seir-la (VI, 12, 13, 16); és incompatible amb el pecat (I, 5, 8). El qui

la posseeix coneix el consell divi i el que és plaent al Senyor (IX, 17-18);

obté una riquesa infinita que substancialment consisteix en l'amistat amb
Déu (VII, 14, 27); habita en l'home (I, 4, 5); va acompan3^ada d'éxits i

felicitat ádhuc en les coses merament terrenes (VIII, 9 ss.). Després de

la mort, la saviesa equival a la felicitat perpétua, segons els conceptes

exposats més amunt, en parlar de la destinació humana.

Destinataris

Són els hebreus que es troben en el país idólatra d'Egipte. Ho demos-

tra la mateixa finalitat del Ilibre que no és altra que fer l'elogi de la Saviesa

d'Israel^ a fi de conservar els jueus en la religió deis pares, i preservar-los

deis perills de seducció que el viure entre idolatres comporta; fer-los

concebre un viu menyspreu del politeisme, i fins convertir aquells qui

havien apostatat de la Llei.

En les aliusions a fets de la historia sagrada, l'autor omet sistemática-

ment els noms propis, tant els de persones com els toponímics. No sabem

si aquesta omissió és un artifici literari o bé si és feta amb l'intent de des-

triar els homes en dues parts : la deis qui segueixen la saviesa i la deis qui

en viuen allunyats; el cert és que el Ilibre seria gairebé incomprensible a

altra mena de lectors que aquells qui coneixen almenys el Pentateuc.

A més, aprofita qualsevol avinentesa per a palesar el seu menyspreu

envers les doctrines i la práctica del paganisme, que flageHa amb expres-

sions ben aspres, fins a considerar-lo font de tot error i de la més pregona

dissolució moral (XIV, 27); no sembla dones que vagi adre(;at ais idólatres.

Notem també com l'autor es guarda prou bé d'invitar els pagans a passar-

se a la religió d'Israel; no hi ha en tot el Ilibre cap frase que pugui consi-

derar-se expressament proselitista.

Aixó no obstant, és un íet indiscutible que una gran multitud de pagans

estaven insatisfets de llurs religions
;
alguns d'ells, segons históricament

consta, es sentien atrets vers el monoteisme israelita i admiraven la per-

fecció deis seus preceptes moráis. Podem suposar que aquests pagans, més

o menys simpatitzants, no foren oblidats de l'autor, encara que el Ilibre no
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els sigui directament adre(;at. En tenim indicis en la manera com procura

no escandalitzar ni ofendre els filósofs; evita de parlar de qüestions rituals

i de puresa externa; deixa de banda tot alió que és transitori en la Llei, i

que Jesucrist havia d'abolir, per elevar-se ais conceptes d'un sol Déu trans-

cendent (contra la pluralitat deis déus finits), i de la santedat interna (molt

per damunt de la santedat ritual) i que consisteix en l'amistat amb el

mateix Déu.

La quarta part (XIII, i-XV, 19) — procés de la idolatría — que té per fi

principal conservar els jueus en la religió deis pares, secundáriament pot

considerar-se adrecada també a la conversió deis idolatres, ádhuc d'aquells

qui, considerant que la religió tradicional no satisfeia els neguits de llur

esperit, cercaven en les doctrines deis filósofs — estoles, epicuris, plató-

nics, aristotélics — la manera de satisfer llurs nobles aspiracions.

En resum : la divina Zocj)ía esplendent i immarcessible (VI, 12) és pro-

posada ais jueus de la diáspora com a suprem ideal religiós, rebut deis

pares; no resten, peró, exclosos d'aquest ideal aquells pagans qui, tot i

trobar-se foraviats pels camins de Terror (XII, 24), teñen en Déu miseri-

cordiós i pacient (XI, 23, 26) esperanca de salvació.

Canonicitat

Aquest lljbre és classificat entre els deuterocanónics perqué en els

primers segles hi bagué algún dubte sobre la seva canonicitat i divina

inspiració. Els dubtes prengueren increment al segle iv, a causa de les

controvérsies amb els hebreus. Sant Atanasi, sant Jeroni i sant Gregori

Magne, malgrat emprar la Saviesa com espiritualment útil al poblé cristiá,

no la consideren un Ilibre inspirat. Aquests autora eren induíts peí fet

de no comptar-se la Saviesa entre els Ilibres que integren la Biblia

hebraica; es separaven, per tant, de l'auténtica tradició de l'Església, i

fins de la primitiva opinió de la Sinagoga, car el nostre Ilibre es troba en

tots els manuscrits deis LXX, i, fet remarcable, en el cánon deis hebreus

d'Abissínia, els quals, ben segur, el reberen deis d'Egipte.

No hi ha cap citació literal de la Saviesa en els escrits del Nou Testa-

ment: peró que fou conegut i emprat pels hagiógrafs ho palesen les

aHusions que s'hi troben. Aixi, sant Pau (Rom. IX, 20-21) repeteix la

coneguda comparanza del fang dócil en mans del terrisser; és cert que es

troba en altres Ilibres sagrats (Is. XXIX, lé; Ir. XVIII, 6; Eccli. XXXIII,

13); aixó no obstant, sant Pau s'ha inspirat en el text de Sap. XV, 7, on

solament s'expressa el concepte que del mateix fang son fabricats atuells

nobles i atuells destinats a ús vil. El mateix Apóstol (Hbr. I, 3) en afir-

mar la consubstancialitat del Pili amb el Pare s'inspira en Sap. VII, 26,
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i empra el mot á-naúyaa^ia que no es troba en cap altre indret de l'Es-

criptura. També en altres Ilibres del N. T., sobretot en TEvangeli i

Lletres de sant Joan, hi ha freqüents aliusions que serán anotades en els

passatges corresponents.

Les cites deis sants Pares i Escriptors eclesiástics abunden ja des deis

primers segles. La ALoa)(f|, o Doctrina deis dotze apóstols, sant Climent

Roma, sant Bernabeu, TertuHiá, sant Climent Alexandri, Orígenes, sants

Cebriá, Metodi, Ciril de Jerusalem, Basili, Joan Crisóstom, Eusebi... són

testimonis autoritzats de la tradició apostólica. Sant Agustí (De praedest.

sanct. XIV, 27 ss.) afirma contra els semipelagians la divina inspiració

del nostre Uibre, fonamentant-la en la tradició apostólica, tal com ens

la transmeteren «els egregis escriptors próxims ais temps apostólics».

Les controvérsies sobre la Saviesa no desapareixen fins que en tls con-

cilis Florentí i Tridentí l'Església suprimeix tot dubte entre católics, defi-

nint la seva canonicitat i divina inspiració.

Divisió

La mateixa riquesa de contingut doctrinal (com s'esdevé aixi mateix en

els altres Ilibres poético-didáctics) fa que la Saviesa pugui ésser distri-

buida en distint nombre de parts, segons el principi que els critics preñen

com a básic peí seu análisi.

Aixi, considerant el seu contingut, hom la divideix en dues parts:

1/ Part teórica. Elogi de la saviesa en si mateixa i pels seus efectes en el

just i en els homes de govern. 2.* Part histórica. Beneficis que l'amor a

la saviesa proporciona ais seus amics, malaurances que s'atreuen els que

s'allunyen d'ella. — Per la forma externa pot distribuir-se en tres parts

:

1.^ Parla l'Autor (I, i-VI, 23); 2.^ Parla Salomó (VI, 24-IX, 18);

3.^ Torna a parlar l'Autor (X, i -XIX, 22).

Sense deixar de reconéixer el fonament d'aquestes i alires maneres de

dividir el Uibre, ens sembla millor concretar la seva estruciuració en cinc

parts, cosa que permet copsar els distints aspectes sota els quals hi és pro-

posada la saviesa.

I Part (I, i-V, 23). La saviesa i la vida futura. S'adre^a ais perse-

guits i ais temptats per diverses proves, els quals romanen fidels a la

religió deis pares. Els consola amb les sancions que esperen tant al just

com a l'inic, segons llur comportament.

II Part (VI, i-IX, 18). Esséncia i fruíts de la saviesa. S'adre^a ais

governants. Parla Salomó, doctor máxim de la saviesa i model de reis;

descriu l'origen, l'esséncia íntima de la saviesa increada; els seus fruits en

les persones qui ocupen llocs preeminents.
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III Part (X, i-XII, 27). La saviesa protegeix els patriarques. Adre-

cada, potser, ais qui es trobaven en perill d'apostasia. Demostra históri-

cament que la saviesa no abandona els seus fidds, i en canvi, que castiga

ja en aquest món «els qui han delinquit» (XII, 2).

IV Part (XIII, i-XV, 19). La idolatría, en totes les seves formes,

negació de la saviesa. Contra els idolatres. Filosóficament i amb exem-

ples palesa les contradiccions en qué cau el politeisme i les seves nefastes

conseqüéncies.

V Part (XVI, i-XIX, 22). La saviesa en el temps de l'Éxode»

Adrecada ais qui desconfien de la missió providencial d'Israel. Contra-

posa els prodigis amb qué Déu protegí el seu poblé, durant el temps de

l'Éxode, ais cástigs amb qué els egipcis i altres pobles foren flageHats.





PRIMERA PART

LA SAVIESA I LA VIDA FUTURA
(I, i-V, 23)

Proemi

(C. I.) ^Estimeu la justicia, vosaltres que jutgeu la térra;

penseu del Senyor amb bondat,

i amb simplicitat de cor cerqueu-lo.

^Perqué és trobat pels qui no el tempten,

s'apareix ais qui no li són infidels.

GüARDEÜ-VOS DEL PECAT

^ Car els pensaments tortuosos allunyen de Déu,

mentre que el seu poder, posat a prova, confon els necis

;

1, I Rg. III, 9; Is. Lvi, i; sop, III, 8; vi, i. - 2, II Par. xv, 2, II Mee. viii, 13. - 3, Is. lixi 2.

I. — La Saviesa no pot separar-se de
la justicia. Déu ho sap tot; l'impiu no
pot esquivar el cástig que mereix. El

pecat és causa de la mort.

1 . — La justicia en el sentit més am-
pie de conformitat a les liéis divines,

especialment en el regiment deis pobles

.

«Rei que jutja amb fidelitat els pobres,

el seu tron per sempre s'afermará.»

Pr. XXIX, 14. — Penseu. Formeu-vos
de Déu conceptes dignes de les seves

perfeccions. — Simplicitat de cor o rec-

titud d'intenció. I Par. XXIX, 17.

2.— Temptar Déu és desconfiar de la

seva bondat o poder; Ex. XVII, 2, 7. —
S'apareix ais qui no li son infidels. Vg:
«S'apareix ais qui teñen fe en EU.» Per-

qué Déu es manifesti intemament a les

animes, cal teñir fe i confianca en Ell.

3 . — Tant els pecats de pensament,
V. 315, com els de paraula, v. 6-9,

allunyen de Déu; el SantEsperit, que és

idéntic a la Saviesa, omnipresent i om-
niscient, donará a l'impiu el cástig que
mereixin les seves transgressions (6-

11).— Pensaments o intencions.

—

El po-
der diví quan és posat a prova (v. 2)

per l'impiu.
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^perqué la saviesa no entrará en Tánima malévola,

ni habitará en un eos endeutat amb el pecat.

^ Car el sant esperit d'instrucció fugirá de l'engany,

i s'allunyará deis pensaments insensats,

i restará confós quan haurá entrat la injusticia.

^ Car la saviesa és un esperit benévol a Thome,

i no deixará impunit el blasfem a causa deis seus mots

;

perqué Déu és testimoni deis seus ronyons,

i observador veritable del seu cor,

i escoliador de la seva llengua

;

'perqué l'esperit del Senyor ha omplert la térra,

i ell, que tot ho conté, posseeix el coneixement de la veu.

*Per aixó, ningú que parli injustament no resta amagat,

ni la justicia que confon no el passará per alt.

^Car hi haurá investigado tocant a les deliberacions de l'impiu;

4, Pr. VIII, 13; Eccli. XV, 7-8.-6, Gal. V, 22; Eccli. xlii, 18-20; Ir. xvii, 10. -7, Is. vi, 3; Ir. xxiii, 24.

-

8, Eccli. xxviii, 25.

4.— Malévola, que maquina el mal i

que es serveix de males arts per asso-

lir-lo. — El eos ací per paraHelisme amb
l'ánima significa l'home enter. — En-
deutat: que está amb deute, que ha con-
tret un deute, i per tant que está «venut
sota domini del pecat» com diu sant

Pau. Rom. VII, 14.

5. — El sant esperit que inspira o bé
infon la instrucció o saviesa ; en VII, 7
és anomenat esperit de saviesa i en
Eccli XXXIX, 8 esperit de seny. — En
els mss. grecs a més de la Uigó s'allu-

nyará de, hi ha també la Uigó proba-

ble s'aixecará contra. — Restará conjós

i abandonará l'ánima que es Uiura a la

iniquitat.

6. — Benévol a l'home. Literalment:

«Filantrop» . La Saviesa diu de si mateixa
(Pr. VIÍI, 31) «i les meves delicies són
en els filis de l'home»,

—

A causa deis

seus mots. Literalment: «A causa deis

seus \\z.V\sy> .-Ronyons , cor. Mots que tro-

bem junts en altres Uocs de les Sagrades
Lletres (Ir. XI, 20 etc.) per a expres-

sar els més secrets moviments de l'es-

perit humá,
7. — Ha omplert o bé ampie. El perf.

TTSTiXripcoKEv expressa ensems l'acció

realitzada i els efectes presents i que
perduren; ha omplert la térra i continua

ocupant-la. Vegeu també VII, 23 i

VIH, I. — La térra: gr. oIkouhévtiv. —
Ell. Vg, no atinant que esperit en grec

és neutre, mentre que en llatí és mas-
culi, ha traduít hoc, aixó. — Que tot ha

conté. El verb auve^co és molt ric de

significats; aguantar, sostenir, mantenir

unit, etc. Ací té el valor de conservar

en la unitat i en l'ordre totes les coses

de l'univers.

—

Posseeix el coneixement

de la veu. Coneix perfectament el sentit

exacte de totes les veus que s'aixequen

deis éssers creats, especialment deis

racionáis. La Liturgia empra aquest

passatge, referit a la Persona de l'Es-

perit Sant, en el dia de Pentecostés.

8.—Ningú que parli injustament. Lite-

ralment: «Ningú que pronuncií injusti-

cies».

9. — Deliberacions o perverses inten-

cions de l'impiu. Ez. IX, 5. — El so.

Literalment: l'audició, presa en sentit

passiu. Com a lac. V, 4, la injusticia

mateixa clamará, i el seu clamor arri--

bará fins al Senyor.



LLIBRE DE LA SAVIESA-I, 10-14 381

el so de les seves páranles arribará fins al Senyor,

per a confusió de les seves prevaricacions.

Perqué una orella gelosa ho escolta tot,

i la remor de les murmuracions no s'amaga.

Guardeu-vos, dones, de murmurado inútil

i preserven de detracció la Uengua

;

perqué una páranla a mitja veu no passará buida,

i la boca avesada a mentir occeix l'ánima.

El pecat esca de la mort

^^No cobegeu la mort amb l'esgarriament de la vostra vida;

ni US atragueu la perdició amb les obres de les vostres mans.

Perqué Déu no ha fet la mort,

ni es delecta en la ruina deis vivents.

**Car crea totes les coses perqué existissin,

i les generacions del món són salutiferes,

11, Pr. XXI, 23. - l3, Ez. xviii, 32; xxxxii, 11; II Ptr. iir, 9.

10. — Els mots ouq orella i Spouq
remor, tumult, formen paronomasia.

11.— Sovint el poblé d'Israel queia

en el pecat de murmurar contra la Pro-
videncia divina. Ex. XVI, 7; Nm. XVII,
6 ss.—A mitja veu. Literalment : «ama-
gada, secreta».

—

No passará buida. No
restará sense efecte, causará greus per-

judicis al murmurador. — Occeix l'áni-

ma. Sentit análeg ais vv. 12 i 16.

12-16. — Exhortació a fugir d'una
vidaesgarriada, que consisteix en come-
tre aquells actes que causen la per-

dició.

12. — No cobegeu. Seguir una vida

esgarriada és igual que anhelar amb
gelosia la mort. Idéntic pensament tro-

bem en Pr. XI, 14, on la Saviesa diu:

«Tots els qui m'odien amen la mort».—Ni US atragueu. El verb ¿TXLcmáco es

diu de quelcom (una soca d'arbre, un
carro, una ñau) que es fa venir, estirat

amb íorqsL, per mitjá de cordes cUivants.

Imatges enérgiques que ehs palesen

com la mort i la perdició o ruina no 5Ón
intrínseques a l'home, ni necessáries,

ans bé cal esforc per atreure-les, com
si es resistissin a venir.

13.— Afirmació categórica, que resta

esclarida amb el dogma del pecat origi-

nal i de les seves conseqüéncies. La
mort no pertany dones a la natura de

rhome com fou de primer antuvi cons-

tituida peí seu Creador. Vegeu II, 23.

S. Thom. De pot. q. 1, a. 6, ad 11.

14. — Déu ha infós a cada ésser la

tendencia a existir i a perfeccionar-se.

Les generacions del món són salutiferes.

Vg: «I féuguaribleslesnacionsdel'orbe

de la térra. » Ací el mot generació o genera,
Ysvsatt;, ha d'entendr^'s per tot alió que
neix, que rep l'existéncia o comenta a

existir. El sentit problable seria dones
que els éssers creats, en Uur origen,

eren plens de perfeccions, i en parti-

cular que els homes no estaven subjec-
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i no hi ha en elles metzina de perdido,

ni el regne de la mort damunt la térra.

Car la justicia és immortal

;

^^els impius, amb les mans i amb les paraules, criden la mort,

i considerant-la una amiga, s'hi han fos,

i han fet pacte amb ella

,

perqué són dignes d'ésser de la seva part.

Parlen els lmpius: «Breu és la vida»

(C. II.) ^Car s'han dit a si mateixos, raonant falsament

:

« Breu i enutjosa és la nostra vida

;

i no hi ha guariment per la fi de l'home,

i no es coneix ningú que hagi tornat del Uimb.

^Perqué a l'atzar hem nascut,

i després d'aixó serem com si no haguéssim estat

;

1, Gn. xLVii, 9; lob. vil, I, 9; siv, i; Eccli. xxxviii, 21. -2, Eccli. xliv, 9.

tes a la mort (v. 13), — Met~ina de per-

dido. Causa de mort o d'extermini.—
M el regne de la mort. Literalment:

«Ni el regne d'Hades», que cal entendre,

segons el context, el regne de la mort,
l'imperi de Tinfern. En Eccli. XIV, 12

té més aviat el sentit genéric de llimb o
xeol, lloc de les ánimes després de la

mort. Peí pecat, especialment per la

idolatría i per la corrupció, el dimoni
esdevé « princep d'aquest món». Jo.
XII, 31.

'5- — Vg- «Perpetua i immortab).

—

Alguns autors modems afegeixen una
segona part del v. que diu: Pero la in-

justicia és adqiiisició de la mort; manca
a l'estat actual del text grec, pero es

troba en alguns mss. llatins i, com
es desprén del context, és molt probable

que fos en l'original.

16. — Vehemencia amb qué els im-
pius desitgen la mort. — Amh ¡es mans.
D'obra. — S'hi han fos. L'ardor de llur

desig fa que, considerant-la llur amis-
tangada, es fonguin com la cera (Ps.

XXI, 15) peí neguit d'unir-se amb ella.

— Part. Mot que pot significar: partit

o colla: tresor o possessió que prové

d'una herencia.

II. — Sota paraules suaus els impius

dissimulen els més grollers errors, fins

arribar a la negació de tota espiritua-

litat. D aquesta manera s'encoratgen al

mal; l'home, nat a l'atzar, en morir
desapareix del tot; l'ánima sense el eos

és una pura ficció.

1 . — Falsament. Literalment: «No rec-

tament».

—

Guariment. Vg: «Refrigeri».

— No es coneix. Gr. oúk eyvúaBri, no se

sap, o no es troba. — Que hagi tórnalo

bé qui hagi fet tornar. — Llimb. Vegeu
la nota a I, 14. Ací, en boca deis ma-
terialistes, no afirma ni suposa l'exis-

téncia del llimb com a lloc de sojorn

de les ánimes, que en aquest cas els

materialistes haurien d'admetre que so-

breviuen al eos.

2, — A l'atzar. El mot avToa-j^eSicaq

no es troba en altre indret de la Biblia.

Vg trad.: «ex nihilo, del no res». Signi-

fica; a cegues, improvisadament, sense

intenció, per casualitat. Es la negació
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perqué Talé en els nostres nassos és un vapor,

i el pensament una espuma en el batee del nostre cor.

^La qual, quan será apagada, el eos tornará en cendra,

i Tesperit s'escampará com aire subtil.

*E1 nostre nom será oblidat amb el temps,

i ningú no es recordará de les nostres obres.

I passará la nostra vida com petja de núvol,

i será escampada com una boira

encalcada pels raigs del sol,

i afeixugada per la seva calor.

^ Car la nostra vida és el pas d'una ombra,

i no hi ha retorn després de la nostra fi;

perqué ha estat segellada, i ningú no torna enrera.

«Gaudim-nos dels béns presents»

^Au, dones, gaudim-nos dels béns presents,

i usem de la creació afanyosament, durant la joventut

;

sadoUem-nos de vi de molt preu i d'aromes,

i que no ens passi de Uarg la flor de la primavera.

3, lac. IV, 14, - 5, I Par. xxix, 15; lob. viii, 9. - 6, Is. xxii, 13; lvi, 12; I Cor. xv, 32.

de la finaliiat i providencia divina en
els homes. — Perqué rale... Els impius
distingeixen dues operacions en l'home,
Tuna l'alé o respiració (n ttvojí), l'altra,

el pensament o raó (ó Xóyoc;), que reduei-

xen també a activiiats d'ordre material;

quan l'espurneig o vibració s'apaga, l'es-

perit s'escampa sense deixar rastre. —Els
mots ací emprats pertanyen a la termi-

nología filosófica del temps de l'autor.

4 - 5 . — Ni la bona fama ni les bones
obres, segons les doctrines materialis-

tes, no serveixen per a res. Les fines

comparances poétiques dissimulen tot

just la baixesa de llurs errors. No volen
dir només que la vida passa rápidament,
concepta que trobem en Job Vil, 9;
Eccli. XXXVIII, 22.— Ha estat segella-

da. La mort és irrevocable; d'on falsa-

ment dedueixen que l'ánima també des-

apareix amb el eos. La frase alludeix

al costum de posar un segell a les tom-
bes per evitar que fossin violades.

6. — Dels béns presents o existents,

Tcbv ovTcov áyaBcov. Contra aquesta vana
recerca dels béns fugissers santPau ens

amonesta a adrecar la nostra vida, no ais

béns presents, sino a coses més altes,

«car les que es veuen són temporals,

pero les que no es veuen, eternes.» II

Cor. IV, 18. — Durant la joventut, o
bé com de la Joventut; com si fóssim
joves. Moral d'Epicur, que trobem ex-

pressada en Is. XXII, 13. «Mengem i

beguem, que demá ens morirem».

7. — La flor de la primavera. Alguns
mss. en Uoc de sapoc;, de la primavera,

Uegeixen otépoc;, de ¡'aire.
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^Coronem-nos de calzes de roses, abans que es marceixin,

^que no hi hagi cap prat exclós de la nostra insolencia,

deixem arreu senyals del gaudiment

;

perqué aquesta és la nostra part i aquesta l'heréncia.

•

«Oprimim el just»

Oprimim el just indigent,

no planyem la vídua,

ni respectem la canicie anciana del vell.

^^Sigui la nostra forca Ilei de la justicia,

car la feblesa es demostra inútil.

^^Plantem paranys al just, perqué ens és molest,

i s'oposa a les nostres obres

;

i ens retreu les transgressions de la Ilei,

i contra nosaltres esbomba els pecats de la nostra instrucció.

Proclama que posseeix la ciencia de Déu,

i a si mateix s'anomena fiU del Senyor

:

12, Pr. I, 1 1; Ir. XI, 19. - l3, Mt. xxvii, 43; lo. vn, 29.

8. — Calces de roses o roses en flor.

9. — Insolencia o disbauxa insolent,

fast. Vg desdobla el text i diu: «Q.ue
no hi hagi cap prat per on no passi la

nostra luxúria, que ningú de nosaltres

sigui exclós de la nostra luxúria.» Pro-
bablement el códex grec de qué es serví

el traductor portava la Wiqó primitiva

ViriSclq Xeljicóv, cap prat, junt amb
Selc; rincov, ningú de nosaltres. — Part i

herencia. Mots que trobem sovint junts

(Dt. X, 9 etc.) per indicar l'heréncia

que Déu havia promés al poblé esco-

llit. I, 16 i nota.

10. — El just. El motiu de la perse-

cució del just és la se va mateixa bondat;
l'impiu ací pot ésser molt bé un corre-

ligionari del Just, car aquest amb les

seves bones obres posa en evidéncia
les trangressions de la Ihi que cometan
els dolents. — «Les entranyes deis inics

són cruels» (Pr. X, 12), car el vici

sovint degenera en crueltat contra el

proísme.—Enumera tres classes de des-

valguts : Vindigent, la vidua, el vell.

11. — La Ilei de la forfa té també en

els impius moderns com a única justi-

fica ció que la feblesa és iniitil.

12. — Mots inspirats en el passatge

d'Isaías, II, 10, segons la versió deis

LXX, no segons l'hebreu. Des d'a-

quest V. fins al 20 els impius palesen

llurs própies intencions contra el just;

si bé és cert que llurs expressions po-

den aplicar-se a tots els justos en ge-

neral, els vv. 16 i t8 fan que s'ha-

gin d'entendre principalment del Just

per excelléncia; d'on els sants Pares

consideren que «la passió de Jesucrist hi

era profetitzada d'una manera ben pale-

sa»: St. Agustí, De Civ. Dei. XVII, 20.

17,. — Proclama millor que «promet»
de Vg.

—

La ciéncia de Déu. La manera
d'ésser-li plaent. — FUI del Senyor. Vg
«Fill de Déu». El grec empra el mot
Trate; que pot significar fill i servent, no
el mot uíóc; que només significaría

fill. Vegeu Act. III 15 i nota. Amb
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^*Ens ha esdevingut un retret de les nostres intencions.

Ens és feixuc només de veure'l;

perqué ben diferent deis altres és la seva vida,

i adrecats a una altra banda els seus viaranys.

^^Com a escoria som comptats per ell,

i s'absté deis nostres camins com d'immundícies

;

proclama felices les darreries deis justos,

i es gloria que el seu pare és Déu.

« Si el just és fill de Déu. . . »

^Wegem si les seves páranles són veritables

i experimentem qué esdevé en la seva sortida.

Car si el just és fill de Déu, l'emparará,

i el deslliurará de la má deis adversaris.

^^Amb ultratge i tortura posem-lo a prova,

per tal que coneguem la seva mansuetud,

i comprovem la seva paciencia.

-° Condemnem-lo a mort oprobiosa,

car hi haurá visitació d'ell, segons les seves páranles.»

14, lo. va, 7. - l5, Pr. xxix, 27. - I8, Ps. xxr, 9; Ir. xr, 19; .\ít. xxvii, 43. - l9, Is. un, 7.

tot, la significació no ofereix cap dub-
te, car en el v. i6 diu es gloria que

el seu pare és Déu i al v. id> si el just és

fill (vioq) de Déu. El text directament es

refereix a Jesucrist, segona Persona
de la Santíssima Trinitat, fill de Déu
per natura, com ho proclama davant
els seus enemics ; també ha d'entendre's

del cristiá que, mitjancant els mérits de

Jesucrist, obté la filiació adoptiva.

14. — Un retret. Repte, argument de
condemnació, confusió.

15. — Adrefats a una altra banda;
E^riWayjiÉvaL pot traduir-se també ex-

traordinari, fora del comú, insólit.

16.— Com a escoria. L'adjectiu KÚPSri-

Xoq espuri, bastard, falsificat, servia per
indicar l'or, l'argent i altres metalls amb
escoria, o no ben purs; després significa

l'escória, la moneda falsa, i en general

cosa adulterada; per aixó, els idols de

fang, daurats o argentats, són anome-
nats KLP5r|X.a. XV, 9.— Proclama felices.

Vg: «Prefereix».

17 — Qué esdevé en la seva sortida

d'aquest món. Vg tradueix dues ve-

gades la frase tóc Iv eK(3áa£L aÚToO.

« I provem quines coses li esdevindran

i sabrem quines serán les seves darre-

ries». Ps. XXVIII, 8 ss.

19. — Ultratge és injúria a l'honor.

Tortura, conjunt de turments a qué era

sotmés el reu durant l'evolució del pro-

cés a fi d'obligar-lo a declarar. — Man-
suetud amb els seus perseguidors.— Pa-
ciencia que li dona interna fortitud per a

tolerar els greuges corporals i espirituals

.

20. — Mort oprobiosa. La mort en
creu era considerada la més infámant.

Dt. XXI, 2}. - Hi haurá visitació d'ell.

El mot ÉTTLaKOTTr) ací ha d'entendre's

no en el sentit d'investigació ni de cás-

2 5 - ANTIC TESTAMBNT VU
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CoNCLusió: Erren els impius

D'aquesta manera raonen i erren

;

car els ha eixorbats llur dolenteria;

^^i no han conegut els misteris de Déu,

ni han esperat la paga de la santedat,

ni han discernit el premi de les animes incontaminades.

Perqué Déu ha creat l'home per a la incorrupción

i rha fet imatge de la seva propia natura.

^^Peró, per l'enveja del diable, la mort ha entrat al món;

^^en fan la prova aquells que són de la seva part.

La mort del just és una prova

(C. III.) ^Les animes deis justos són en la má de Déu,

i no els tocará cap tortura.

^Als uUs deis insensats sembla que havien mort,

21, Rom. I, 21. -23, Gn. I, 27; 11, 7; v, i; Eccli. xvu, i. -24, Gn. 111, i. - 1, Dt. xxxiii, 3; inf. v, 4.

tig (com en altres indrets de la Sagrada
Escriptura), sinó en el sentit de la visi-

tado o inspecció que Déu fará per a

protegir-lo i consolar-lo, i ensems per

a castigar els seus enemics. Vg: «Res-
pectus». El Just en la creu és befat

pels seus enemics que diuen: «Confia-

va en Déu, que l'alliberi ara, si l'esti-

ma; car digué: De Déu só fiU.» Mt.
XXVII, 48.

22. — Els misteris de Déu. Aquelles

veritats altíssimes que només mitjan-

cant la revelació divina poden ésser

conegudes; aquests misteris, segons el

context, són la immortalitat de l'ánima

humana, els premis i cástigs merescuts
per les própies obres. — Santedat. Vg:
«lustitiae», el compliment deis deures

religiosos, la bondat envers Déu.

—

IsJi

han discernit. No han donat el valor cor-

responent.

2 3 — Per a la incorriipció . Com aRom

.

II, 7 i VI, 19, 20, significa no sois la

preservado de la mort, sinó també la

vida feli^ i immortal. — Imatge de ¡a

seva propia natura. Literalment: «de la

seva propia propietat». Déu ha fet

l'home incorruptible, no sois en quant
a l'ánima, sinó també en quant al

eos, de manera que tot l'home ha de
participar de la glória eterna. L'altra

lli^ó deis mss. és: Imatge de la propia

eternitat. S'adiu també amb el context;

i la trobem en sant Metodi, Atanasi,

Epifani, i també, sembla, en Taciá.

Finalment, deguda a algún corrector

que tenia present el text de Gn. I, 26-

27, hi ha la Ui^ó de Vg i Sir.: «A
imatge de la seva semblanca».

24. — Potser per primera vegada en

la Biblia, el mor K6a\ioq significa el ge-

nere huma. Més avall, a (VI, 24) la

multitud deis savis és la salvado del món;
Adam (X, i) és Pare del món; Noé i

Tarca (XIV, 6) l'esperanfa del món.-
Vegeu Rom, V, 1 2.

25. — En fan la prova. Vg : «La
imiten».

III. — Óptims fruits de la saviesa en

els bons, funestes conseqüéncies de la

impietat en els dolents.

1.— Tortura, lí, 19. Vg: «El turment

de la mort»,
2. — I llur sortida d'aquest món fou
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i Uur sortida fou considerada una malauranca,

un extermini llur partenca d'entre nosaltres.

Pero ells són en pau.

^Car, si a l'esguard deis iiomes són castigáis,

llur esperanca és plena d'immortalitat

;

^instruíts en poques coses assoliran grans beneficis,

perqué Déu els ha posats a prova,

i els ha trobats dignes de si mateix.

•^Com l'or en el gresol els ha comprovats,

i els ha acceptats com a holocaust d'un sacrifici.

'En el temps de llur visitació resplendiran,

i com espumes en el rostoll correrán d'ací d'allá.

^Jutjaran les nacions i dominaran els pobles

i el Senyor regnará sobre ells pels segles.

^Els qui han confiat en EU comprendran la veritat,

i els fidels romandran prop d'EU en l'amor,

perqué hi ha gracia i misericordia per ais seus elegits.

3, Is. Lvn, 1-2. - 5, Rom. viii, i8; Eccli. n, i; I Ptr. i, 6. - 7, I Ptr. ii, 12. - 8, I Cor. vi, 2.

considerada una malauranca pels impius
qui neguen la vida futura.

^ . — Són en pan. Ací pau més que la

sola abséncia de Iluites vol dir el resum
de tors els béns. Inalterable en si ma-
teixa, el qui la posseeix ñola pot perdre.

Ir. VI, 14 i nota. Es serveix d'aquest

passatge lalitúrgia deis Mártirs i la deis

Difunts.

4. — A l'esguard deis homes. Segons
l'opinió deis impius. El prefaci de la

Missa de difunts es fa eco de les pa-

raules de sant Epipodi. mártir a Lion,

l'any 178: « Així no m'és llevada la

vida, sinó canviada en millor».

5 .
— Instruits per a preparar-los a

grans premis, com un pare ensenya els

filis, corregint-los i esmenant-los. Vg:
«Vexati». — Rom. VIII, 18.

6. — Com l'or en el gresol on apareix

legítim i net d'escória. — Holocaust d'un

sacrifici. Sacrifici en qué tota la víctima

era oferta a Déu, sense reservar-se res

per al sacerdot o per a altres. Vg:
«Víctima d'holocaust».

7. — Visitació (II, 20 i nota). Serán
visitats i premiats per Déu en el judici,

i aleshores resplendiran (Dn. XII, 3; Mt.

XIII, 43) per la victoria assolida.— i?oj-

toll Pot traduir-se també palla seca,

canyissar, brossa, arestes. Comparanza
poética que exalca el triomf deis jus-

tos.

8. — Els justos exerciran una veri-

table potestat sobre els impius. I Cor.
VI, 2. D'aquesta manera serán repara-

des les vexacions que havien sofert —
El Senyor regnará. En el triomf deis

justos consisteix el regne de Déu. Vg:
«I regnará llur Senyor pels segles.»

Apc. XX. 6; XXII, 5.

9. — Els qui han confiat en Ell durant
la vida mortal, comprendran la veritat

de la fidelitat divina; aixó és, que Déu
els ha elegit, que per ells hi ha hagut
gracia i misericordia (IV, 15).
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Sanció segons les obres

^°Peró els impius tindran la pena merescuda

segons el que hauran pensat;

els quals menystingueren el just,

i s'allunyaren del Senyor.

^^Car el qui menysprea la saviesa i la instrucció és infelic,

i buida Tesperanca d'aquests i els esfor^os inútils,

i llurs obres infructuoses

;

^^llurs muliers pertorbades,

i llurs filis malvats

:

maleída és llur descendencia.

MlLLOR LA CONDICIÓ DEL JUST aUE LA DE l'iNIC

Perqué és £eli^ l'estéril sense deshonra,

la qual no ha conegut unió iliegítima;

tindrá fruit en la visitació de les animes.

l'eunuc que no ha obrat, amb la seva má, iniquitat,

ni ha pensat coses dolentes contra el Senyor

;

car li será atorgada una gracia escollida per la seva fidelitat,

i sort molt agradable en el temple del Senyor.

^'^Car el fruit deis bons treballs és gloriós,

i l'arrel de la prudencia indestructible.

lO, Pr. 1, 29-31. - 14, ís. Lvi, 4. - l5, Pr. X, 16; XIX, 23.

10.— El just perseguit deis inics, o bé
(com a neutre)alló queés just,lajustícia.

ir. — La malauranga del dolent no
es circumscriu a l'alira vida, ans en
aquest món, on ells cerquen la felicitar,

la condició del just és millor que la de

rimpiu.

13. — Adhuc en el cas d'esterilitat,

la condició del just, en la vida present

i en la futura, és millor que la de l'inic,

el qual será castigat junt amb els seus
filis iHegítims. — Unió iUegiUma. Lite-

ralment: «Lliten el crim.» (Nm. XXXI,
17). — Tindrá fruit (v. 15), que li ha

estat negat ací en la térra, quan Déu
vingui a visitar les animes (II, 20 i

nota) per a premiar-Ies.

14. — L'eunuc. L'espós que, sense

culpa de la seva part, no ha tingut filis.

—

Sort. Isaías (LVI, 3-)) prometáis eunucs
la participació deis béns messiánics, i

un nom etern.

15. — L'eunuc, sense filis, pot teñir

un fruit gloriós, indestructible, que con-

sisteix en les bones obres. Antíiesi amb
el v. següent, on diu que els filis d'adúl-

ters no arribaran a bon fi ni duraran

gaire.
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^^Peró els filis deis adúlters serán immaturs,

i la llavor provinent d'anió iliegítima desapareixerá.

^'Car, si per cas viueii molts anys, serán comptats per no-res

i llur vellesa a les darreries será viltinguda.

^^Si moren prompte, no tindran esperanza,

ni consol en el dia de Texamen.

^^Car són funestes les darreries d'una generado iniqua.

(C. IV.) ^És millor la manca de filis amb virtut;

car en la seva memoria hi ha immortalitat,

perqué és coneguda de Déu i deis homes.

^Present la imiten,

i Tenyoren absent

;

i, cenyida de corona,

en Teternitat obté els honors del triomf,

havent ven^ut en una Iluita de premis incontaminats.

^En canvi, la multitud diversa deis impius no será profitosa,

i, de tanys bastards, no donará arrel profunda,

ni s'establirá sobre una base incommovible.

* Ans, encara que per un temps s'expandeixi en brots,

vinguda en perill, será sacsejada peí vent,

i per la for^a deis vents será desarrelada

:

^ serán trencats els brots encara tendres,

i llur fruit será inútil, no madur per a menjar,

no aprofitable per a res.

16, Eccli. xLi, j-9. - 18, I Thes. iv, 13.-I, Eccli. xvi, 3; Pr. x, 7. - 3, Eccli. xl, 1 5; xxiu, 5 5. - 4, Ir.

xvii, 6; Mt. vil, 27.

1. — És millor la manca de filis amb servar la Ilei que no pas teñir filis iHe-

virtut que els filis provinents d'unió gítims. La gloria pero major els está

iHegitma. - Vg, canviant-ne el sentit, reservada a l'altra vida, on rebran el

fa unelogi de la virginitat: «Oh com premi definitiu. Je. I, 12. — Obté els

és bella una casta filiada en la seva es- honors del triomf. Gr. Tto^iTreúco, ésser

plendor!» La lligó del grec té a favor menat en processó triomfal.

seu el testimoni deis escriptors antics, 3. — Tanys o brots que lluquen en-

com sant Jeroni que trad.: «Melius est torn.de l'arbre i que el pagés separa i

filios non habere cum virtute» Cf. Ec- planta en altre lloc.

cli. XVI, 3-4. ^.—Encara tendres. Literalment: «no
2. — Present imiten la virtut d'aquells madurs».

qui contra llur voluntat han preferit ob-
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^ Car els filis que neixen d'iliícit contuberni,

són testimonis de la maldat de llurs pares quan es ía recerca.

La mort prematura del just

^En canvi el just, encara que morí abans de temps,

estará en repós.

^ Car una vellesa honorable no és la que dura molt de temps,

ni s'amida peí nombre d'anys :

^el seny és per ais homes com la canicie,

i l'edat de vellesa una vida immaculada.

^^Havent esdevingut plaent a Déu, en fou amat,

i vivint enmig de pecadors, fou traslladat.

^^Fou arrabassat perqué la dolenteria no li canviés l'enteniment,

0 bé el frau no enganyés la seva ánima.

Car la seducció del vici enllora les belles coses,

1 el vertigen de la passió perverteix una ánima innocent.

Havent arribat prompte a la perfecció

ha omplert llargs temps.

^*Car la seva ánima era plaent al Senyor,

per aixó s'afanyá enmig de la dolenteria.

8, Eccli. XXV, 4-6. - 9, Pr. xvi, 31. - lO, Gn. v, 24; Eccli. xuv, 16; Hbr. xi, 5.

6. — D'iliícit conturherni. Literal-

ment: «De somnis illícits». VII, 2.

—

Són testimonis. Quan Déu, en el judici

0 com diu a III, 17, a les darreries,

investigará les obres deis pecadors.

7. — Parla del just que mor en l'ado-

lescéncia; aquest, encara que tingui una
mort prematura, no li és cap mal, con-

tra el que opinen els impius. — Estara

en repós. Vg: «Refrigeri». Vegeu III,
5

1 nota.

8. — Honorable. Dues coses fan que
la vellesa sigui digna d'estimació, el seny

o saviesa práctica que haurá adquirit, i

una vida immaculada; per tant l'adoles-

cent que ha assolit stny i virtut mereix

també l'honor que ha de tributar-se a la

perfecció. v. 13.

10. —Fou traslladat, gloriosament, d'a-

questa vida (com Henoc, Gn.V, 24), per

les raons que dirá a continuado (i 1-14)-

12. — Seducció. Fascinació amb qué

el vici atreu l'ánima deis joves, ofuscant

els atractius de la virtut.

13. — Havent arribat a la perfecció.

Vg: «Consummatus», havent assolit

la maduresa; mentre que els filis deis

adúlters no arriben mai a la perfecció

(III, 16).

i^.— S'afanyá a fugir. Vg posa Déu
com a subjecte i tradueix: «S'afanyá a

treure'l d'enmig de les iniquitats».
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^^Peró els pobles ho veuen i no se n'adonen,

ni cerquen de capir aquesta cosa

:

que la gracia i la misericordia son en els seus elegits,

i que hi ha visitació per ais seus sants.

^^El just difunt condemna els impius vivents,

i una joventut tan aviat arribada a perfecció

la vellesa carregada d'anys de l'injust.

Basardosa fi dels impius

^^Car esguardaran la fi del savi,

i no comprendran qué ha volgut disposar d'ell,

ni per quin fi el Senyor el posava en lloc segur.

^^L'esguardaran i el menysprearan,

pero el Senyor es riurá d'ells.

^^I es convertirán, després d'aixó, en cadáver innoble,

i en oprobi entre els morts, pels segles

;

perqué els romprá, emmudits, estenallats,

i els sacsejará des dels fonaments.

I fins a Textrem serán desolats,

i estaran en dolor,

i el record d'ells es perdrá.

^^^Vindran esfereíts peí recompte de llurs pecats,

i llurs iniquitats argüirán de part contraria a ells.

16, Mt. XII, 41. - 18, Ps. u, 4; Pr. 1, 26.

15. — Visitació. Amb qué Déu, ací

en la térra, protegeix els seus elegits,

i els encamina misericordiosament a la

salvació. Vegeu nota a II, 20.

17-20. — Al menyspreu que els im-
pius tindran del just en la seva mort, el

Senyor correspondrá amb un menys-
preu molt més terrible (Ps. II, 4) que
será causa de llur oprobi pels segles.

19. — Cadáver, nxcojia pot prendre's

en el sentit de caiguda, l'acte de caure;

en el de ruina, l'efecte; i en el de cadá-

ver ; el tercer significat sembla més
adient. Is. XIV, 19. — Els sacsejará des

dels fonaments. Com un edifici que la

tempesta somou i fa caure, Déu pren-

drá les riqueses, la salut i la mateixa

vida dels impius, els quals en aquests

béns havien posat únicament llur feli-

citat.

20. — L'última part d'aquesta secció

introdueix a la següent.
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El jüdici: confusió de l'inic

(C. V.) ^Aleshores el just estará dret amb molta franquesa,

a la presencia d'aquells qui l'havien afligit,

i deis qui havien menyspreat els seus treballs.

^Enveure-ho, es torbaran amb paüra terrible,

i s'esbalairan d'aquella salvado tan inesperada.

^Es dirán a si mateixos, canviant de pensar,

i gemegant a causa de l'angoixa d'esperit

:

«Aquest és el qui un temps hem tingut en irrisió

i en parábola d'improperi.

^Insensats!, considerárem la seva vida una follia,

i la seva fi ignominiosa.

^
¿ Com ha estat comptat entre els filis de Déu,

i la sort d'ell és entre els sants ?

2, Le. xui, 28. - 4, sup. 11:, 2; IV, 17. - 5, Mt. V, 9; Col. 1, 12.

I .
— Aleshores, després de la mort,

quan vindran al judici peí recompte de

llurs pecats, IV, 20.— El just. En singu-

lar, segons el text grec, no en plural

com Vg que lleva la for^a d'expressió

a tota la perícope. Com a lí, 12-20,

l'autor es refereix proféticament al Crist

Salvador, i amb Eil a tots els justos;

abans, menyspreat, vexat, mort igno-

miniosament, és model de tots els jus-

tos perseguits; ara, triomfant, és tam-
bé exemple de la victoria que han
d'assolir els seus seguidors. — Pran-

quesa. Gr.: -nappriaLa, dir clarament
el que hom sent o creu, actuar amb
plena Ilibertat i tranquiUitat, sense tra-

bes. — Doble fou l'actuació deis peca-

dors contra el Just; a) Vafligiren amb
vexacions de paraula i d'obra, h) menys-
prearen els seus treballs negant tot

valor a la seva doctrina moral, a la

bona intenció deis seus actes, i en lloc

de premi li auguraren una fi ignomi-
niosa. — Havien menyspreat els seus tre-

balls. Vg: «Prengueren llurs treballs.»

2. — El canvi inesperat, paradoxal,

del just causa esglai ais seus rancorosos
perseguidors. Aquest canvi és anomenat
salvado, acoTripia; en el seu doble as-

pecte, negatiu d'alliberament de les

afliccions i menyspreu (v. 15-17) i po-

sitiu «d'arribada al premi en el Senyor,

al regne magnífic, a la formosa diade-

ma, al repós, a la immortalitat, a la

sort entre els sants.»

3. — Els impius (com a II, i) parlen

els uns amb els altres; canviant de

pensar, no «fent penitencia » com trad.

Vg. El verb [iexavoéco admet les dues

accepcions, pero els impius no teñen

penediment saludable ni odi al pecar;

reconeixen a mal grat llur fracás. Resta

per altrapart ací confirmada la doctrina

católica de la fixesa de la voluntat des-

prés de la mort.

<y. — Els filis de Déu. Són els ángels

(Job I, 6) i també els justos que fruei-

xen del premi etern.
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® Dones, ens foraviárem del camí de la veritat,

i la Uum de la justicia no ha brillat per a nosaltres,

i per a nosaltres no ha sortit el sol.

^Ens hem omplert de camins d'iniquitat i de perdido,

i hem travessat deserts intransitables,

pero no hem conegut el camí del Senj^or.

^¿De qué ens ha servit la supérbia,

i la riquesa amb la jactancia, qué ens ha reportat?

^ Totes aqüestes coses han passat com una ombra,

i com una missatgeria fugissera.

^^Com una ñau que travessa l'aigua onejant,

del pas de la qual no es pot trobar petja,

ni el camí de la seva carena en les ones.

^^O com de Tocell que volant travessa Taire,

no es troba cap vestigi del seu pas

;

Taire lleuger, fuetejat peí batement de les plomes

i fes per la for^a de Timpuls,

és travessat per les ales que es mouen,

i després d'aixó no s'hi troba cap senyal de tránsit.

0 com d'una sageta engegada al fitó

:

Taire tallat immediatament es torna a unir,

de manera que s'ignora el pas d'ella.

^^Així també nosaltres, havent nat, hem vingut a menys,

1 no podem mostrar cap senyal de virtut,

ans en la nostra dolenteria hem estat consumits».

6, Pr. 11, 13.-9, I Par. XXIX, 1 5; sup. u, 5. - lO, Pr. xxx, 19; lob ix, 25.

6. — Qimi. La vida és un viatge, a prats florits (II, 6-9) ara els semblen de-

manera de viure és el cami que hom serts intransitables.

emprén; pot ésser el cami de la veritat, 9-12. — Comparances poétiques que
del Senyor conforme ais preceptes di- demostren la fragilitat, el no-res deis

vins; o bé, lluny d'aquests preceptes, béns que els impius tan adaleradament
camins d'iniquitat i de perdido (v. 7).— encalcaven. Uomhra, la missatgeria, la

Llum de la justicia i sol. Déu i la seva ñau... no deixen el més Ueu rastre de
Uei, que son clars i no poden igno- llur pas, com els impius no han deixat

rar-se. rastre de bones obres.

7-8. — Ens hem omplert o ens hem i'^.— Havent nat, hem vingut a menys.

saciat. Vg: «Ens hem lassat». Aquells Vg afegeix: «Tot seguit».
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^^ Perqué l'esperanca de l'impiu

és com una volva emportada peí vent,

i com l'escuma Ileu arrossegada peí remolí,

i com el fum escampat peí vent;

i s'ha esvaít com el record de l'hoste d'un dia.

El just premiat i vixdicat

^^EIs justos, pero, viuen per sempre

i en el Senyor está llur premi,

i la soliicitud per ells de part de l'Altíssim.

^^Per aixó rebran el regne de magnificencia

i la diadema de bellesa de má del Senyor;

perqué amb la seva dreta els protegirá,

i amb el seu brac els escudará.

^^Prendrá per panoplia el seu zel,

i armará la creació per a cástig deis enemics

;

15, Ps. 1, 4; Pr. X, 28; XI, 7. - 16, Apc. xxu, 12.

14. — Després de les lamentacions
de l'impiu Vg afegeix : «Tais coses di-

gueren en l'infem els que pecaren».
Aquests mots no es troben en el grec ni

en cap altraversió. Per altra part, cal

notar que no és a l'infern sinó al judici

on parlen els impius. Vegeu IV, 20.

14. — L'esperanza de l'impiu. Mentre
vivia en aquest món. — Com volva,

XvoGe;. Altra Uicó : Com pols o cendra,

Xovq. Vg trad.: «lanugo», borrissol,

floc, partícules de les plantes. — Esca-

ma, a-yyr], que el vent s'emporta i dissol

fácilment; altra Ilicó no tan adient al

context és "náxvr), gebre. — L'hoste ací

no vol dir l'amic rebut a casi, sinó el

desconegut pelegrí que s'estatia un dia

en l'alberg públic i que ben aviat és

oblidat.

15. — Remarca que la vida del just,

després de mort, és eterna, o sigui que
el premi de la virtut és la felicitat

eterna. L'Altíssim pren cura d'ells, per
tant no pot fallar el bé que esperen.

16. — BaaíXELov pot significar també
les insígnies reials ; aleshores podríem
traduir: Rebran Ies insignies de reial mag-

nificencia. — Déu apareix no sois com
a causa del premi deis justos, sinó com
a autor immediat; noteu com insisteix

en aquest concepte : De la seva má,
amb la seva dreta, amb el seu braf. Cfr.

Is. LXII, 3 on es descriu el regne mes-
siánic.

17. — Panoplia, conjunt de totes les

armes, de les quals enumera la cuiras-

sa, el case, l'escut, l'espasa, les sagetes

amb l'arc per engegar-les. el man-
dró...

—

La creació, Kilaiq (que en el v.

21 anomena KÓa\ioq, el món) ací les

creatures irracionals, les forces de la

natura, que en mans de Déu serán com
les armes per a castigar els pecadors.

Sant Pau amb una prosopopeia sem-
blant diu que a causa del pecat «tota

creatura gemega». Rom. VIII, 19-21.
— Cástig, gr. otiiuva, és própiament la

defensa que repeHeix l'atac.
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^^es revestirá com d'una cuirassa, de la justicia

i per case es posará un judici sense engany,

^^prendrá com a escut la santedat no vencuda,

afilará la seva ira abrupta en lloc de glavi.

Junt amb Ell Uuitará el món contra els insensats.

^^Sortiran, ben dirigits, els trets deis llamps,

i des deis núvols, com d'un are ben corbat,

saltaran cap al fitó.

^-I del mandró es llancaran pedregades plenes d'ira;

s'indignará contra ells l'aigua de la mar,

i els rius es desbordaran abruptament.

^^Es drecará enfront d'ells un verit impetuós,

i com un remoli els escampará

;

i la iniquitat convertirá en un ermás tota la térra

i el malcapteniment boleará els solis deis poderosos.

18, Ps. xvii, 40; Eph. VI, 13; infr. xvi, 24. - l9, Is. ux, 17; Eph. vi, 14, 17.

18.— Comparances inspirades en Is. 22.— Del mandró. Altres trad.: cata-

LIX, 17. pul ta, ballesta, fonévol, bassetja o al-

19. — La santedat de Déu. tre instrument per a llancar pedrés o
20. — La ira en Déu no significa al- sagetes. Vg: «Una cólera dura com la

teració del seu ánim, sino el judici amb pedra».

qué imposa la pena deguda al pecat. 23. — Un vent impetuós. Literalment:

Sant Agustí, De Civ. Dei. XV, 23. «El vent de la poténcia». — EJs escam-

21-23.— Enumera quatre Instruments para. Gr. ¿kX^iiúco, separar amb el ven-
de la venjanca divina; llamps, pedra, tador el gra de la palla,

inundacions, tempestes de vent.





SEGONA PART

ESSÉNCIA I FRUITS DE LA SAVIESA
(VI, i-IX, i8)

ElS PRÍNCEPS INVITATS a l'eSTUDI de la SAVIESA

(C. VI.) ^Escolten, dones, reis, i enteneu,

apreneu, jutges deis confins de la térra

;

^obeíu, els qui governeu multituds,

i US gloriegeu de turbes de pobles.

^Perqué el poder us ha estat donat peí Senyor

i el govern, de part de rAltíssim;

el qual investigará les vostres obres,

i escandallará les vostres intencions.

'^Perqué, essent els ministres del seu regne,

no heu administrat justicia rectament,

ni heu observat la Ilei,

1, Eccl. IX, i8. - 2, sup. 1, i; Eccli. xxxin, i8. - 4, Rom. xui, i; Pr. vm, i J.

I. — La potestat deis princeps ve de (I, i)- Gradació de conceptes: Escol-

Déu (1-5); el qual els jutjará amb rigor teu amb l'oída externa, enteneu ambla
(4-8); que cerquin, dones, la saviesa ment, aprmm fent-vos propia la doctri-

(9-1 1). Vg ábans d'aquest v. diu: «És na que heu percebut.

millor la saviesa que les forces, i un 2. — Ohe'iu. Sentir que admet evcotL-

home prudent que un de fort.» Eccl. ¿>o\i(xi, parar l'orella amh docilitar. Act.

IX, 16 (18) i Pr. XVI, 32. El gr. ré, II, 14
per tant, en l'ordre deis versets d'aquest 3. — És també doctrina de sant Pau
cap, un número de menys. A través que tot poder deriva de Déu. Rom.
deis magistrats del poblé hebreu aquests XIII, i

.

consells van adregats a tots els qui 4. — Lallei. Vg afegeix: «Delajus-
exerceixen el govern sobre la térra. tícia».
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3

ni heu caminat segons la voluntat de Déu.

^Esgarrifosament i de sobte caurá sobre vosaltres,

perqué hi ha un judici sever per ais qui comanden.
^ Car, el mesquí és mereixedor de misericordia,

mentre que els poderosos poderosament serán posats a prova.

^ Car l'Amo de totes les coses no es retraurá per ningú,

ni temerá cap grandesa

;

perqué Ell ha fet el petit i el gran,

i d'igual manera pren cura de tots.

^Peró ais forts és imminent una severa investigació.

vosaltres, dones, oh dominadors, les meves páranles,

a fi que aprengueu la saviesa i no caigueu.

^°Els qui guarden santament les coses santes serán santificats,

i els qui les hauran apreses trobaran apología.

^^Cobegeu, dones, les meves páranles,

desitgeu-les, i sereu instrui'ts.

La saviesa condueix al regne etern

^^La saviesa és esplendent i immarcescible,

i fácilment és contemplada pels qui l'estimen,

i trobada pels qui la cerquen.

^^Passa al davant per a fer-se conéixer deis qui la cobegen.

7, Dt. X, 17; Eccli. XXXV, 1$; Rom. u, ii; I Ptr. v, 7. - lO, I lo. 111, 7. - l2, Pr. xiv, 6. - l3, Eccli. xv, 2.

5. — Pej- ais qui comanden. O bé: Pels a fi suprem — Les coses santes. La Uei

qui ocupen ¡loes preeminents. de Déu.

—

Trobaran apología i argu-

7. — No es retraurá per ningú. O bé: ments amb qué demostraran llur incul-

co fará accepció de persones . Dt. I, 17. pabilitat en el dia del judici.

8. — A proporció deis dons rebuts, 12. —La saviesa (com a Pr. I, 20 ss.)

.será el compte que hom haurá de do- és personificada sota la figura d'una

nar Els que més grácies hauran rebut, donzella fácil de veure (12), que surt a

major pena sofriran, cas d'haver-ne l'encontre deis qui la cerquen ( 14), per

usat malament. a perfeccionar-los (16) i conduir-los al

9. — Dominadors. \c\ xúpavvoc; vol regne, prop de Déu (17-21). Conclusió:

dir el que comanda o el que exceUeix Ameu la saviesa (22-25). — Immarces-

per raó del cárrec. Vg: «Reges». — No cible. La saviesa no es marcirá mai,

caigueu. O bé: No us foravieu, no pequen. conserva la seva gencor, com la corona

10. — Santament. L'autor insisteix de la gloria (I Ptr. V, 4) que assoliran

en el concepte del mot baioq, alió que els ministres fidels de mans del Majo-
éssant, diví peí seu origen o perla seva ral deis pastors.

consagració, o que s'adreca a Déu com
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^*E1 que matineja per ella no es cansará,

puix la trobará asseguda a la seva llinda.

^^Car pensar en ella és la perfecció del seny,

i el qui vetlla a causa d'ella aviat estará sense neguit.

Perqué aquesta ronda cercant els qui en són dignes,

i pels viaranys se'ls apareix benévolament,

i amb tota soliicitud els surt a ¡'encontré.

^^Car, la cobejanga d'instrucció és el seu més veritable principi;

pero la soliicitud d'instrucció és l'amor,

^^i l'amor és l'observanca de les seves liéis,

i l'atenció a les liéis és seguranza d'incorrupció,

^^i la incorrupció fa ésser prop de Déu.

^^Per tant, la cobejanca de la saviesa condueix al regne.

^^Si, dones, US complaeu en els trons i els ceptres,

oh dominadors deis pobles,

honoreu la saviesa, a fi que regneu eternament.

El Savi promet explicar la natura de la saviesa

Qué és la saviesa i com s'origina, ho anunciaré,

i no US amagaré els misteris

;

14, Pr. vui, 17. - 16, lo. XIV, 21. - 19, Pr. xxu, 11; Mt. v, 8,

14.— El que matineja. El que es lleva

de matí desitjós d'adquirir la saviesa i

disposatatots els sacrificis. (Jr.VII, 13).

16. — Aquesta. Com si amb el dit

senyalés la saviesa allí present. — Pels

viaran s o per les places
;
pot enten-

dre's també de les ocupacions o afanys

deis homes.
17. — L'autor vol provar que el de-

sig de saviesa porta prop de Déu, al

regne. Ho fa mitjangant un sorites cons-
truít amb cinc premisses i una conclusió

.

Per tal d'evitar la repetició de mots
iguals, en substitueix algún per altre de

significació semblant; així cobejanca i

soliicitud; observanfa de les seves liéis i

atenció a les liéis.

19. — Manca una premissa que ja es

sobreentén; « essent així que l'ésser

prop de Déu condueix al regne », per

tant... Tots aquests nobilíssims con-

ceptes que fan consistir l'eterna felicitat

en la vida prop de Déu, formen un pre-

ludi a les paraules de Jesucrist: «Pre-

ñen en herencia el regne.» Mt. XXV,
34, i XVIII, 10; I Cor. XIII, 12.

21. — Després d'aquest v. Vg afe-

geix : «Ameu la llum de la saviesa tots

els que governeu els pobles.» En la nu-
meració hi ha dos vs. de diferencia

entre Gr. i Vg fins a la fi del capítol.

22. — Comenta a parlar en primera
persona ; l'autor per donar més relleu

a les seves paraules, per tal d'entusias-

mar els lectors en l'amor a la saviesa,

prenent la persona del Rei savi per
exceliéncia. Salomó, fará l'elogi de la

Saviesa. Del v. 22 al 25 hi ha el proemi
de l'exhortació. — Qué és la saviesa. No
precisa ací si tracta de la saviesa en



400 LLIBRE DE LA SAVÍESA-VI, 23-VII, 6

ans seguiré la petja des del seu primer origen,

i posaré en ciar la coneixen^a d'ella,

i no deixaré de banda la veritat

;

^^no, ni faré camí amb Tenveja que es fon,

perqué aquesta no pot teñir part amb la saviesa.

2^ La multitud deis savis és la salvado del món,

i un rei prudent la fermesa d'un poblé.

^^Així que instruíu-vos amb les meves admonicions,

i en traureu profit.

Salomó, igual q.ue els altres homes

(C. VIL) ^Jo també, igual que tots, sóc mortal,

i descendent del protoplaste, que fou pastat de térra.

la meva carn fou estructurada en ventre de mare;

fins al desé mes vaig ésser coagulat en sang,

per la semenga d'un baró i peí plaer que acompanya el son.

^ També jo, després de néixer, vaig respirar Taire comú,

i vaig caure sobre una térra igualment trista,

igualment plorant el primer vagit, semblant a tots.

^En bolquers vaig ésser criat, i en neguits.

^ De debo, cap rei no ha tingut altre principi de naixen(;a

:

^una és Tentrada de tothom a la vida, i la sortida igual.

1, lob xxxm, 6; Ecdi. xvn, i; inf. X, I. - 2, lobx, io.-3 5, Eccli. xl, 1-4.

Déu O en els homes. Pero, en parlar

deis atributs de la saviesa (VII, 22-

VIII, i) es refereix palesament a la Sa-
viesa en Déu, increada; insinúa almenys
la misteriosa veritat de la saviesa per-

sonal, que la revelació del Nou Testa-
ment ens fará conéixer. - Des del seu

primer origen. Literalment: «Des del

principi de l'origen».

2^ — Anth Venveja que es fon. Per-
sonificació ; en lloc de dir, amb aquell

qui es corseca d'enveja.

24. — La salvado del món. II, 24;
V, 2 i nota.

I. — Salomó, per més que sigui fiU

de reis, té la mateixa natura i limita-

cions que els altres filis d'Adam ; ho fa

notar enfront de la supérbia deis Ptolo-

meus, aleshores reis d'Egipte (v. 5).
— Protoplaste. Gr. -npcoTÓTtXaaxoc;,

Adam, el primer plasmat; mot que

trobem només ací i a X, i.

2. — Fins al desé mes. L'infant neix

generalment després del nové mes de la

seva concepció.

3
—Igualment trista. Gr. ójioLOTTa8r¡c;;

també pot significar de la mateixa na-

turalesa.—El primer vagit. Literalment:

«La primera veu».
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La saviesa tresor inexhaurible

'Per aixó, vaig pregar i em fou atorgat el seny,

vaig invocar i em vingué l'esperit de saviesa.

^L'he preferida a ceptres i a solis,

i he estimat en res la riquesa en comparanza amb ella.

^No vaig considerar la pedra preciosa igual a aquesta,

perqué tot l'or a l'esguard d'ella és una mica de sorra,

i per fang será tingut l'argent davant d'ella.

^^Uhe estimada més que la salut i la formosor,

i l'he preferida en comptes de posseir la Uum,

perqué l'esclat que ve d'ella no es pot adormir.

^^M'han arribat tots els béns junt amb ella,

i en les seves mans hi ha una incalculable riquesa.

^^M'he delectat en tots els héns,

perqué la saviesa els guia

;

ignorava que ella n'és la generadora.

^^Sense frau l'he apresa,

i sense enveja la comunico,

no amago la seva riquesa.

6, íob 1, 21; I Tim.vi, 7.-7, III Reg. 111,9,12; iv, 29.-9, Bar. 111, 30; Job xxvin, 15; Pr. vm, 11.

lO, To. 1,4.-11, III Reg. 111, 13; Ps. xxxiu, 11; Pr. 111, 16; Mt, VI, 33. - 12, Eccli. xxiv, 24; lo. 1, 3;

Col. 1, 16.

7.— Vaig pregar. Vg: «Vaig desirjar». 11. — La saviesa está per damunt de

La saviesa és un do sobrenatural que tots els al tres héns, pero no els exclou.

ningú no pot assolir amb les própies Salomó rep de sobrepuig el poder, les

forces. Sant Jaume (I, 5), inspirat en riqueses i altres béns ais quals estava

aquest passatge, diu : «Si a algú de disposat a renunciar.

vosaltres manca saviesa, pregui al Déu 12. — Els béns de la creació, lluny

que dona a tothom de grat». d'ésser per si mateixos dolents, teñen el

8. — L'he preferida a tots els béns noble fi d'ajudar l'home a assolir /'í7m/j-

de fortuna, representats en el poder i tat amh Déu (v. 14).

—

La saviesa els

les riqueses. guia amb els seus consells. Abans
9.— Preciosa. Literalment : «De va- de posseir-la. Salomó /^nomm que tots

lor incalculable ». procedien d'ella.— La generadora, y^vé-

10. — La saviesa és preferida no sois tlq. Ben admissible és l'altra Ui^ó

ais. béns de fortuna, sinó a uns altres vcatc;, Vorigen.

d'ordre superior, a la vida, a la salut 13. — Amb ánim sincer i pura inten-

corporal, ais sentits. Vg tradueix: ció vol expandir aquesta riquesa in-

«I he proposat que (la saviesa) em ser- calculable (13) i que no pot exhau-
veixi de 11um». rir-se (14).

26 - ANTlC TESTAMENT VU
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^^Car és un tresor inexhaurible per ais homes;

els que n'usen han estret amistat amb Déu,

recomanats pels dons de la instrucció.

I ARTÍFEX DE TOT

^^A mi, que Déu em concedeixi de parlar-ne

segons el meu propósit,

i que estimi degudament els dons que he rebut

;

perqué EU és el guia de la saviesa

i adre^ador deis savis.

Car en la seva má estem nosaltres i els nostres raonaments,

tot el seny, i Thabilitat deis treballs.

^^EU m'ha donat la coneixen^a veritable deis éssers,

saber Testructura del món
i Tenergia deis elements

:

el comen^ament, la fi i Tentremig deis temps,

els canvis deis solsticis i les alternances de les estacions

;

els cicles deis anys i les posicions deis astres,

^^les especies deis animáis i els instints de les feres,

les violéncies deis esperits i els pensaments deis homes,

les varietats de les plantes i les virtuts de les arrels.

Totes les coses que existeixen, amagades i paleses, he conegut,

car la saviesa, artífex de tot, m'ho ha ensenyat.

16, Tob xii, 10; Pr. XVI, I, 9; Ir. x, 13; Act. xvu, 28; lo. i, i.

14. — Els que n'usen. Segons altra

lligó menys probable : «Els que l'han

adquirit», o «els que la posseeixen». —
Han estret. Vg: «S'han fet participants

de ramistat de Déu».
1$. - A mi. Amb émfasi, al principi

de la frase. Vg: «Mihi autem dedit Deus
dicere ex sententia».

17. — Veptable. Gr. á4»£u5fj sense

mentida ni error.

—

L'estructura del món.
La disposició íntima, gr. aúaxaaLq, l'ar-

ranjament. — Els elements, segons la

ciencia de l'época, eren quatre; foc,

aigua, aire, térra.

18. — Les alternances de les estacions

o deis temps; els dies i les nits, els me-
sos, les quatre estacions, etc.
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EXCELLÉNCIA DE LA SAVIESA INCREADA

Car hi ha en aquesta un esperit inteliigent,

sant, únic, múltiple, subtil,

ben ágil, penetrant, immaculat,

transparent, impassible, amic del bé, agut,

^^incoercible, benfactor, benévol ais homes,

ferm, que no vacilla, sense neguits,

omnipotent, que tot ho vigila;

que entra en tots els esperits

inteliigents, purs, subtilíssims.

Car la saviesa és més móbil que tot moviment,

penetra i entra pertot a causa de la seva puresa.

^^Puix és una exhalació del poder de Déu

i un efluvi sincer de la gloria del Pantocrátor

;

per aixó, res de sollat no s'escau en ella.

Car és un raig de la llum eterna,

22-23, lo. 1, 4; Col. 1, 16; Hbr. iv, 12-13. -25, ío. vm, 46; Tac. 111, is- -26, Hbr. 1, 3; Col. 1, 16.

22-23. —Atribuís (22-24); procedeix Benévol ais homes o filantrop. Vegeu
de Déu (Pare) (25-26); perfecciona les I, 6 i XII, 19.

animes (27-28); és superior a tota 24. — Moviment. Gr. KÍvr]aiq; ací

bellesa (29 VIll, i). — Car hi ha en qualsevol operació de l'esperit, com en-

aquesta un esperit intelíigent. Alguns tendré i amar.
autors, recolzant-se en l'autoritat d'al- 25. — Cinc comparances, tot just

guns sants Pares i exegetes moderns, apuntades, i que, amb les Hmitacions

veuen en aqüestes paraules una insi- inevitables en l'expressió humana, ens

nuació de l'Esperit Sant, com a tercera ajuden a formar-nos una idea altíssima

persona de la Santíssima Trinitat, que de la Saviesa. — Efluvi. Gr. otTTÓppoLa

procedeix del Pare i del Fill. Vg «Spi- expandiment, escolament; mot que,

ritus intelligentiae». — Únic. El mot aplicat generalment a un líquid, implica

Hovoysvtíc; per bé que etimológicament la consubstancialitat.

—

Sincer. Gr. el-

signifiqui «unigénit» amb freqüéncia Xlkplvtíc;, examinat a la llum del sol,

pren el signiñcat de «sol, únic» Ve- pur, límpid. — Pantocrátor. Que tot ho
geu Ps. XXI, 21. — Subtil. Que no domina, tot ho té sota el seu poder,

pot copsar-s¿ amb els sentits o que té 26.—i^a/^. Gr. áTtaúyaatjLa esclat, res-

facultat de penetrar fins al fons de les plendor, irradiació. El mot raig o es-

coses. Vegeu V. 23, subtilíssims. — Pe- clat pot entendre's: a) com origen, llum
netrant. Com la veu, que per tot pene- emanant, o b) com reflexió o imatge,
tra, o tal vegada com la inteHigéncia llum refíectida. Aquest darrer concepte
perspicac que tot ho coneix.— Impassi- escau a la Saviesa génita, el Fill, imatge
ble. També es pot trad. «inofensiu».— o reflex de la Saviesa ingénita, el Pare.



404 LLIBRE DE LA SAVíESA - VII, Í7-VIII, 2

i un espill no enllorat de l'acte de Déu,

i una imatge de la seva bondat.

^'Essent, pero, única, tot ho pot,

i romanent en si mateixa, tot ho renova;

i a través de les generacions, passant a les animes santes,

forma els amics de Déu i els profetes.

^^Puix que Déu no estima res,

sinó aquell que cohabita amb la saviesa.

^^Car aquesta és més formosa que el sol,

i per damunt tota disposició deis astres

;

comparada amb la llum, és reconeguda primera;

^"^puix que a aquesta succeeix la nit,

pero la maldat no resisteix a la saviesa.

(C. VIII.) ^S'estén vigorosament de l'un extrem a l'altre,

i ho regula tot suaument.

QUALITATS I FRÜITS DE LA SAVIESA

^ Aquesta^ The amada i cercada des de la meva joventut,

l'he cercada per endur-me-la com una núvia,

i he esdevingut enamorat de la seva bellesa.

27, ío. 1, 4; V, 26; Col. 1, 17. -28, lo. XVI, 27. -29, Eccli. iv, 1 5. - 2, Eccli. xv, 2.

El mateix mot empra sant Pau (Hbr. 28. — Aquell que cohabita o conviu

I, 3) per a expressar la consubstancia- com espós amb la saviesa.

litat del Pili amb el Pare. —- Espill. Per 29-30. — La llum material del dia

metonimia, en Uocde la imatge que s'hi pot ésser superada per la tenebra de la

forma. — No enllorat. Gr. áKr|XL5coToc;, nit; en canvi, la saviesa mai no será

no entelat, sense taca, o sigui una repre- venguda per la maldat o Terror,

sentació acurada, perfecta. — ^rí^. Gr. i. — Vigorosament. De manera que

évépYEia, mot filosófic {Arist. Metaphy. res no s'escapa a l'eficácia del govern

8, 6, i) «forga en acció». La mateixa diví. — Regula. El verb Siolkéco etimo-

esséncia divina. Vg: «De la majestat lógicament significa administrar la casa

de Déu». i la familia. — Suaument. Gr. y^p^oicbq:

27. — La Saviesa té l'atribut diví de «Bé, útilment», Déu mou sense alterar la

la immutabilitat, que l'autor posa en natura ni impedir els moviments propis

contrast amb la mutabilitat de les crea- de cada ésser, per tant, amb total res-

tures. — la través... La Saviesa con- pecte a la Ilibertat i a les qualitats de

cedeix constantment la gracia de la la persona humana,
santificació a homes de totes les gene- 2. — Sota la imatge de l'amor entre

racions. Act. X, 35. — Amics de Déu. I'espós i l'espcsa, el Savi explica el seu

Que reben la seva grácia i resten fidels desig d'unir-se a la Saviesa. Sovint la

a la saviesa. — Profetes. Qjae anuncien Sagrada Escriptura es serveix d'aquesta

els preceptes de la saviesa ais altres. comparanza.
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^Glorifica la seva noblesa,

perqué té convivéncia amb Déu,

i TAmo de totes les coses Testima

;

*car és confident de la ciéncia de Déu

i consellera de les seves obres.

^Si la riquesa és un bé desitjable en la vida,

¿qué hi ha de més ric que la saviesa,

que és la que tot ho executa?

si la traca porta a terme els treballs,

¿quin deis éssers és més artifex que ella?

'I si algú estima la justicia,

els seus treballs son virtuts

;

car ensenya temperancia i prudencia,

justicia i fortitud,

per ais homes no hi ha res més útil que aixó en la vida.

si algú també desitja una gran experiencia,

sap representar les coses antigües i les futures,

coneix els replecs de les sentencies i les solucions deis enigmes,

sap per endavant els senyals i els prodigis,

i l'acabament de les estacions i deis temps.

3, ío. 1, i; V, 20; Col. 1, 13. - 4, Pr. vm, i8 ss. - 6, lo. i, 3.

3. — La saviesa glorifica o manifesta

la dignitat del seu llinatge.

4. — Confident. Gr. jiOaxiq, iniciada

o que inicia en els misteris que són
propis de la ciéncia de Déu. — Conse-

llera. Que escuU o determina les obres

divines. Ps. CIV, 24.

5 . — De la saviesa provenen els béns
que fan la vida honesta i agradable

;

riqueses, art, virtuts, ciéncies.

6. — Traga. Ací <f»póvr|aLí; no vol dir

prudéncia o seny, sinó art o habilitat

amb qué hom porta a terme els seus

afers.

7.—La primera vegada el motjusticia

és sinónim de saviesa o santedat en ge-

neral, que comprén totes les virtuts; la

segona és la virtut especial que fa que
hom doni a cadascú el que li pertany.

8. — Els replecs de les sentencies. Els

significats ocults deis aforismes, molt
sovint expressats en llenguatge meta-
fóric. Frase inspirada en el text gr.

de Pr. 1 , 3 , on l'hebreu diu : « Lli-

(;ons de seny ». — Enigmes. Contenien
la ciéncia en llenguatge gens entenedor
al profá. Salomó és autor de tres

mil paráboles i cinc mil cántics; omplí
el món de proverbis, diu hiperbólica-

ment Eccli. XLVII, 14 ss.
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Guia dels governants

^He determinat, dones, d'endur-mc-la per a conviure,

sabent que em será una consellera del bé,

i un consol en els neguits i en la tristesa.

^^Per ella tindré gloria entre les multituds,

i honor prop dels ancians, essent jove;

^^seré trobat agut en el judici,

i a Tesguard dels poderosos seré admirat.

Quan callaré m'esperaran,

i quan parlaré estaran atents,

i si parlo encara més,

es posaran la má damunt la boca.

^^Per ella assoliré la immortalitat

i deixaré memoria eterna ais qui vindran després de mi.

^^Governaré els pobles, i les nacions em serán sotmeses;

^^sentint parlar de mi, els temibles tirans s'esfereiran.

Enmig de la multitud em mostraré bo, i a la guerra valent.

Tornant a la meva casa, reposaré amb ella,

car no conté amargor el seu tráete,

ni aflicció la convivéncia amb ella,

ans goig i alegría.

12, íob. XXIX, 9. - l3, Ps. CXI, 7; Eccli. xv, 6; Ts. Lvi, 5. - l4, Pr. vm, 15.

9. — La saviesa, óptima consellera

dels governants, els assoleix; a) fama,

b) encert en les decisions, c) victoria,

d) felicitat doméstica. Per aixó el Savi

desitja la saviesa.

—

Per a conviure. Gr.
Ttpóq au^PLcoaiv, conviven^a, que in-

clou un amor molt íntim i participació

de tots els seus béns. Vegeu v.
3

i 16.

II. — Seré trobat o reconegut.— Agut
en el judici. Vegeu III Rg. III, 16 ss.

Molts reis es constitueixen vassalls

de Salomó i li paguen tribut. Vegeu II

Rg. IV, 2 , ss.

12. — Es posaran la má damunt la

boca. En senyal d'admiració i respecte.

Pr. XXX, 32.

15. — La multitud. Els propis súb-

dits. — A la guerra. Contra els ene-

mies.

16. — La saviesa, com una muller
fidel, espera el retorn del seu benamat,
l'acull dolgament, li toma la joia amb
la suavitat del seu tráete.
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^'Pensant aqüestes coses en mi mateix,

i considerant soliícit en el meu cor

que hi ha immortalitat en el parentiu amb la saviesa,

^^i en la seva amistat una delectan^a bona,

i en els treballs de les seves mans una riquesa indeficient,

i prudencia en l'exercici de conversar amb ella,

i renom en la comunicació deis seus raonaments,

anava jo d'aci d'allá, cercant com la prendria per a mi.

Do GRATUIT DE DÉU

^^Jo era un noi ben dotat,

i m'escaigué en sort una ánima bona

;

^°o més aviat, essent bo, vaig entrar en un eos sense tara.

^^Peró sabent que no en seria d'altra manera possessor

si Déu no me la donava,

i que era propi de la prudencia

el saber de qui és aquesta gracia,

em vaig adre^ar al Senyor i el vaig pregar,

i vaig dir de tot el meu cor

:

17, Pr. 111, 18. - 21, Eccli. xxxix, 8; Pr, ii, 6; lo. vi, 25.

17. — Parentiu. Entre la saviesa i

el seu seguidor s'estableixen uns Ui-

gams que bé poden comparar-se ais

que uneixen l'espós i l'esposa en una
sola familia.

18.— Riquesa. No potreferir-se a cap

riquesa temporal, car aleshores no po-

dría ésser incalculable (VII, 11). — En
l'exercici de conversar amb ella. O bé,

en el tráete habitual amb ella. L'amic
de la saviesa, en contemplar la seva ac-

tuació i oir els seus consells, se sent

empés suaument a la práctica del bé.

19. — Ben dotat. De qualitats corpo-

rals com bellesa, salut, vigoria, etc. —
Anima bona. De bona índole, propensa
a les virtuts moráis.

20. — O més aviat y essent bo... Ací

l'hagiógraf, com volent corregir la ma-
nera d'expressar-se, atribueix la perso-
na, el jo a la part espiritual que és

l'ánima.

21. — L'home pels seus mérits natu-

rals no pot assolir la perfecta unió amb
la saviesa

;
aquesta, com la grácia, que

ens fa filis de Déu i hereus de la gloria

eterna, és un do sobrenatural que exce-
deix tot mereixement ; ádhuc el mateix
desig, i el saber de qui prové és un do
que només Déu pot concedir. Vg
tradueix al peu de la lletra : «I sabent

que d'altra manera no podia ésser con-
tinent, si Déu no ho concedeix». D'on
sant Agustí i altres sants Pares, mirant
només el text llatí, ho han entes de la

virtut de la castedat.
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Pregaría de Salomó per assolir la saviesa

(C. IX.) ^«Déu deis pares i Senyor misericordiós,

que has fet totes les coses per la teva paraula,

amb la teva saviesa has constituit l'home,

per tal que domini les criatures fetes per Tu,

regeixi el món en santedat i justicia,

i amb rectitud d'ánima jutgi el judici

:

^dóna'm la saviesa que és assistent deis teus solis,

i no em rebutgis d'entre els teus filis

;

^perqué jo sóc el teu esclau i el fiU de la teva serventa,

home feble i de vida breu,

i escás en la comprensió del judici i de les liéis.

^Car, encara que algú fos perfecte entre els filis deis homes,

si s'allunya d'ell la teva saviesa, será comptat per no-res.

'Tu m'has elegit rei del teu poblé

i jutge deis teus filis i filies.

^Has dit que edifiqués un temple en la teva muntanya santa,

i en la ciutat del teu sojorn un altar,

copia de la tenda santa que preparares des del principi.

1, III, Rg. 111, 6-9; ío. 1, 3, 10. - 3, Eccli. XVII, 1-3; Ga. 1, 26-28; Ps. vm, 7. 4, II Par. 1, 10; ío. 1, i;

VI, 25.-5, Ps. Lxxxv, 16; cxv, 16. - 7, I Par. xxviii, 4 ss; II Par. 1, 9. - 8, Hbr. vni, 2, s; «, 11.

I .
— Es una paráfrasi molt ampliada 4.—La saviesa, personificada, és l'as-

de la pregária que Salomó ádrela a sistent o l'assessor TiápeSpoc;, que está

Jahvé, després d'haver ofert mil sacri- sentada prop del mateix solí de Déu, com
ficis. Vegeu III Rg. III, 6 ss.; II Par. a companya, familiar, o consellera; ve-

I, 8 ss. — Resum. La saviesa és neces- geu Pr. VIII, 22, 23; Eccli. XXIV, 5 ss.

sária a l'home, ignorant i feble (1-6); i 12 ss. - No em rebutgis. Com l'argen-

ho és especialment al rei del poblé es- ter rebutja l'escória. Jr. VI, 30. — Deis

collit, que ha rebut de Déu la missió teus filis. O bé : «Deis teus servents».

d'edificar el temple (7-12); necessária Vegeu nota a II, i ^
sobretot per a conéixer els designis di- 5.

—

De vida breu. Literalment: «Que
vins (13-18). — Deis pares. En II Par. dura poc temps ». II, i.

I, 8 afegeix la promesa que Déu havia 8. — Copia. Gr. jil^rijia, imitació o
fet al seu pare David. — Senyor miseri- reproducció, segons el plánol de la

cordiós. Literalment: «Senyor de la teva tenda o tabernacle que Déu mostrá a

misericordia». Moisés en el Sinaí. Ex. XXV, 8 ss.,

3. — En santedat. Disposició a seguir 40 ss. Segons Hbr. VIII, 2, la tenda és

la voluntat divina. — Jutgi el judici. el cel, «ver tabernacle que muntáDéu
Administri fidelment la justicia. i no pas un home».
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^Amb Tu está la saviesa que coneix les teves obres,

i que era present quan feies el món,

i que sap qué és agradable ais teus ulls,

i qué és recte segons els teus manaments.

^°Envia-la des deis sants cels,

i tramet-la des del tron de la teva gloria

;

per tal que essent a la meva vora, amb mi treballi,

i que jo conegui alió que t'és ben plaent.

^^Car ella sap totes les coses, i les comprén,

i em guiará prudentment en les meves tasques,

i em guardará en la seva gloria.

^^I serán acceptes les meves obres

i judicaré el teu poblé justament,

i seré digne del tron del meu pare.

Car, l quin home coneixerá el consell de Déu,

0 qui pensará qué vol el Senyor?

^*Puix els raonaments deis mortals són tímids

1 errívoles les nostres suposicions;

^^ja que el eos corruptible afeixuga Tánima,

i la tenda terrenal deprimeix la ment plena de neguits.

^^I tot just afigurem les coses terrenals,

i trobem amb esforc les que són a les mans,

pero les deis cels, ¿qui n'ha seguit la petja?

9, Pr. VIH, 23-30; To. 1, I, 3. - 13, Is. Lx, 13; Rom. xi, 34; I Cor. 11, 16. - 14, Is. lv, 8. - l5, Rom. vn, 24;
II Cor. V, I, 4; Eph. IV, 22; n Ptr. 1, 13-14.

13. — Sant Pau (Rom. XI, 34 i I

Cor. II, 16) cita Isaías (XL, 13) no se-

gons l'hebreu sinó segons els LXX. —
El consell. La deliberació que precedeix

el determini de la voluntat divina. Ve-
geu V. 17 i Eph. I. 1 1.

14. — Timids. Sovint l'home resta

perplex sense saber a quin camí decan-

tar-se.

—

Errívoles. Propenses a la men-
tida i al pecat.

15. — El eos, després que peí pecat

original esdevingué corruptible, pot amb

rao comparar-se a una tenda on l'ánima

hi fa estada; quan la tenda es corromp,
l'ánima que és incorruptible l'haurá

d'abandonar. Trobem també en el Nou
Testament aquesta vigorosa compa-
ranca. Vegeu II Cor. V, i, 4 i II Ptr.

I, 13-14.— Plena de neguits. Molt preo-

cupada per la salut, per l'alimentació

del frágil eos, pels perills que sempre
l'amenacen.

16. — Vg tradueix enfutur: «¿Qui
en seguirá la petja?»
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^El teu consell, ¿qui l'ha conegut

si Tu no li has donat la saviesa,

i li has tramés el teu sant esperit des de les altures ?

així foren adre^ats els viaranys deis qui son damunt la térra,

i els homes han aprés les coses que et son plaents,

i per la saviesa han estat salvats.»

l7, Le, X, 22. - 18, Bar. IV, 4.

iS. — Foren adregats els viaranys la saviesa eren «tortuosos». Pr

.

o costums deis homes que sense II, 15.



TERCERA PART

LA SAVIESA PROTEGEIX ELS PATRIARQUES
(X, I - XU, 27)

Adam. Caín. Noé
(C. X.) ^Aquesta conserva el protoplaste,

pare del món, creat sol,

i Talliberá del propi delicte,

li dona poder per a dominar totes les coses.

^Un injust, havent-se separat d'ella en la seva cólera,

es perdé ensems amb les ires fratricides.

*Per causa del qual, negada la térra,

la salva altra vegada la saviesa,

que governá el just en un lleny frévol.

1, Gn. 1,27.-2, Gn. 11, 7, 18. - 3, Gn. iv, 8. - 4, Gn. vii, i, 21-23.

X. — Els capítols següents suposen
que els lectors coneixen molt bé la his-

toria d'Israel, altrament serien del tot in-

inteHigibles. L'omissió sistemática deis

noms propis, adés deis que es referei-

xen a les persones, adés deis noms gen-
tilicis i toponímics, pot ésser deguda al

desig d'assolir un efecte literari, proba-
blement el de destriar en dues parts els

homes; Tuna, els qui amen la saviesa i

van al seu encalg, el poblé sant d'Israel,

els justos; l'altra, els qui viuen allunyats

deis seus viaranys, els impius.

I.— Aquesta. La saviesa increada.

—

El protoplaste. Adam. Vegeu nota a

VII, i.— L'allibera, inspirant-li peniten-

cia i atorgant-li el perdó. Els sants Pa-

res están d'acord en afirmar que Adam
obtingué la salvació eterna.

2. — Li dona poder.

.

. Per tant, el do-

mini sobre les coses de la creació fou

considerablement minvat
,

pero no
suprimit. Vegeu el Salm VIII, 8.

3. — Un injust, Caín. Vegeu Gn. IV,

1-16.

4. — Per causa del qual. Caín és pre-

sentat com a causa inicial del diluvi, car

per ell comencá el crim en el món. —
El just. Noé. — Governá. El verb gr.

KuPepváco en l'accepció primitiva signi-

fica guiar una ñau. — Un lleny frévol.

L'arca de Noé. Vegeu Gn. Vl-X.



412 EL LLIBRE DE LA SAVIESA-X, 5-10

Abraham. Lot

^Aquesta, quan les nacions s'havien confós en la concordia del mal,

reconegué el just i el guarda irreprensible davant de Déu,

i el conserva fort contra l'amor entranyable envers el fill.

^Aquesta, mentre els impius eren extermináis, salva el just,

escápol del foc que davallava sobre la Pentápoli

:

' on, encara, testimoni de la maldat,

resta un desert fumejant

i arbres que lleven fruits immaturs

;

record d'una ánima incrédula,

una estatua de sal es dre^a alli.

^ Car, havent deixat de banda la saviesa,

no sois patiren el dany de no conéixer el bé,

sino que han deixat ais vivents un record de llur follia,

per tal que no puguin restar ignorats llurs mancaments.

^En canvi la saviesa ha alliberat de treballs els qui la honoren.

Jacob

^Aquesta guia per viaranys rectes

el just escápol de la ira del germá;

li mostrá el regne de Déu,

5, Gn. xu, 1.-6, Gn. XIX, 16-24. - 7, Gn. xix, 26-28. - lO, Gn. xxyni, 5-10; 12-17; xxx, 43.

5. — Aquesta. La saviesa va sostenir

ferm el just Abraham quan, vencent l'a-

mor entranyable envers el fill (literal-

ment: «les entranyes del fill»), estava

disposat a sacrificar-lo. Vegeu Gn.
XXII, 1-19.

6. — Els impius de la Pentápoli. Ve-
geu Gn. XIX, 1-27. — El just. Lot.

Podria també traduir-se: «Salva el just

que fugia deis impius que eren extermi-

náis peí foc.» — Una estatua de sal: la

muller de Lot.

8. — Els que refusen la saviesa cauen

en la ignorancia voluntaria i no poden
evitar la infamia que deriva de llur fo-

raviament. — Ais vivents. Gr. coHectiu,
T(2) pío; a la vida. Vegeu XIV, 21.

10. — El just. Jacob. Vegeu Gn.
XXV, 19 ss. — La ira del seu germá.

Esaú. — En el somni de l'escala de Be-

tel // mostrá el regne de Déu. Alguns
exegetes entenen el mot regué en el sen-

tit de «govem»; Déu mostrá de quina

manera, per ministeri deis ángels, Déu
governa tots els éssers de la creació; al-

tres opinen que Jacob contemplá la gló-
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i li Uiurá la ciencia de les coses santes

;

el féu reeixir en els esforcos,

i porta a plenitud els seus treballs.

^^Uassistí contra l'avarícia deis qui Toprimien,

i Tenriquí.

^^El preserva deis enemics,

i Tassegurá ferm contra els qui estaven a l'aguait,

i li adjudica premi en Iluita aferrissada

;

perqué es conegui que la pietat és més forta que tot.

JOSEP

Aquesta no abandona el just quan íou venut,

ans Talliberá del pecat.

Davalía amb ell a la fossa,

i no el deixá en els grillons,

íins que li hagué portat els ceptres del regne,

i el poder sobre els qui el tiranitzaven

;

palesá que eren mentiders els que se n'havien burlat,

i li dona gloria eterna.

Moisés. Pas de la Mar Roja

Aquesta alliberá d'una ra^a d'opressors

el poblé sant i la semenca irreprensible.

11, Gn. XXXI, 1-16. - 13, Gn. xxxvu, 1 1. - 14, Gn. xu, 4-41. - l5, Ex. 1, ss,

ria i majestat de Déu en el seu regne ce- l'ángel, en qué Jacob surt vencedor i

lestiaL — Li Uiurá la ciencia de les coses rep el nom d'Israel. Gn. XXXII, 24.

san/w. Tal vegada li féu conéixer la pro- 15.

—

El just. Josep quan fou venut

vidéncia especial amb qué seria conduít pels seus germans. — Del pecat a qué
el seu poblé, el regne messiánic, la gló- l'induia la muUer de Putifar. Vg ho
ria del Crist descendent de Jacob, la uni- entén deis germans de Josep i tradueix:

versalitat i perennitat de l'Església. «deis pecadors».

11. — La saviesa assistí Jacob men- 14. — La saviesa, personificada, da-

tre estava al servei del seu sogre Laban, valla amb Josep a la fossa o presó (Gr.

i el recompensa espléndidament. Gn. Xíkkoí; cisterna) on el tanca Putifar.

XXX, 29 ss. Vegeu Gn. XL, 15.

—

Els que se n'ha-

12. — fn^m/a francs, com foren La- vien burlat. O bé: «Els que l'havien

ban i els seus germans quan el volien acúsat».

atacar. — Els qui estaven a Vaguait. 15. — El poblé d'Israel és sant, irre-

Probablement el seu germá Esaú. Gn. prensible, no per la santedat de cada un
XXXIII, I ss.

—

Lluita aferrissada, amb deis seus membres, sino per l'elecció
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^® Entra a ránima del servent del Senyor,

i resistí a reis temibles amb prodigis i senyals.

^'Restituí ais sants la paga de Uurs treballs;

els guia per un camí admirable,

i fou per a ells com un cobricel durant el dia

i com una resplendor d'astres durant la nit.

^^Els féu travessar la Mar Roja,

i els conduí peí mig de molta aigua.

^^Peró engolí llurs enemics,

i del pregón abisme els escopí.

*^Per aixó els justos espoliaren els impius,

i cantaren himnes, Senyor, al teu nom sant,

lloaren tots d'acord la teva má auxiliadora.

Perqué la saviesa obrí la boca deis muts,

féu entenedores les llengües deis infants.

Peregrinació pel desert

(C. XI.) ^Guiá prósperament les gestes d'ells

• per má d'un profeta sant.

^Travessaren un desert inhabitat,

i en llocs intransitables plantaren llurs tendes.

16, Ex. 111, 12; XIV, 31; Eccli. xLv, J.-l7, Ex. xn, 3J-36; xiii, 21; I Cor. x, 4. - i8, Ex. xiv, 21-22

Ps. Lxxvu, 13. - l9, Ex. XIV, 27. - 20, Ex. XV, I.- , Ex. xvi, i s.

divina que el feia un poblé consagrat a

Déu. — D'una rafa d'opressors. De la

gent d'Egipte que els oprimien.

16. — Prodigis, execurats pel poder de
Déu, enfora i per damunt de les liéis

de la natura, que eren senyals de pro-

tecció envers Israel i ensems de punició

contra Egipte.

17. — La pa^a de llurs treballs. Els

vasos d'or i argent que els israelites

manllevaren ais egipcis, i, que, amb
permís divi (Ex. III, 22), s'emportaren

com a soldada deis treballs a qué, sense

cap paga, els sotmeteren els egipcis.

19. — Els engoli en el pregón de la

mar i escopi després llurs cadávers a

la platja.

20. — Cantaren himnes. La magnífica

acció de grácies que Moisés entona amb
tot el poblé. Ex. XV, i-'9.

I. — Per má d'un profeta sant. Moi-
sés, el profeta tipie que parla en nom
de Jahvé. Nm. XIl, 6 ss.
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^Resistiren ais enemics

i repeliiren els adversaris.

^Patiren set i t'invocaren,

i els fou donada aigua d'una roca espadada,

i remei per a la set d'una pedra dura.

^Car, alió amb qué foren castigáis llurs adversaris,

quan els mancava ho reberen com un benifet.

Els egipcis pünits. Primera plaga

^ En comptes del dolí inestroncable d'un riu,

que fou embrutat amb sang pútrida,

' com argument del decret infanticida,

a ells, els donares aigua abundant, inesperadament

:

-^palesant amb aquella set aleshores

com puneixes els adversaris.

^Car, quan foren posats a prova,

per bé que corregits amb misericordia,

comprengueren com eren torturats els impius, jutjats amb ira.

^^Puix que els uns, els has provats

com un pare que amonesta

;

pero els altres, els has examinats

com un rei sever que condemna.

3, Ex. xvii, 10-13; Nm. XXI, I s. - 4, Ex. xvii, 6; Nm. xx, ii; Dt. vm, 1$; Ps. cxiu, 8; I Cor. x, 4.

7, Ex. vil, 17-20. - 8, Ex. 1, 22.

3. — Enemics, adversaris. Els amale- «sang bruta de pols», o bé «cosa pro-

cites (Ex. XVII, 8-16), els cananeus fañada, inquinada amb sang d'un mort».

(Nm. XXI, 1-3), els amorreus (Nm. 7.

—

Com argument. Altres trad.: «en

XXI, 21-35; Dt. II, 31-III, 11). — Re- cástig» o «en refutació». L'aigua de co-

beliiren. O: «es venjaren». lor de sang retreia ais egipcis llurs

5. — L'aigua que en la Mar Roja fou crims. — Decret infanticida que con-

instrument de cástig pels egipcis, en el demnava a mort els filis deis hebreus.

desert servirá per a palesar la benigni- Ex. I, 16, 22.

tat de Déu envers els israelites. — Vg 9. — Les proves que Déu com un
dona un text ampliat. pare tramet ais israelites teñen com a

6. — D'un riu. El Nil. ~ Quefou em- finalitat l'esmena, i, per tant, són lleus;

brutat. Segons el manuscrit B : « que cessen tantost han aconseguit llur ob-

foren perturbats » (els egipcis).— Sang jecte ; mentre que Déu castiga els egip-

pútrida. L'adjectiuX.u3pcó5Tic;, no emprat cis amb tot el rigor de la justicia.

en altre Uoc de l'Escriptura, significa
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*^Adés absents, adés presents,

foren igualment sotmesos a tortura.

^^Els envaí una doble tristesa

i un gemec que els recordava el que havia passat.

^^Car, quan oíren que els altres eren afavorits

pels propis cástigs, sentiren el Senyor.

Puix que aquell mateix que abans fou exposat,

i que havien rebutjat, escarnint-lo,

a la fi deis esdeveniments l'admiraren,

quan patiren set d'una manera ben diferent que els justos.

Altres plagues

^^En paga deis pensaments insensats de llur maldat,

pels quals, induits en error, retien cuite

a réptils mancats de raó i a bestioles de poc preu,

els trameteres una multitud d'animals irracionals, en venjanga;

perqué comprenguessin que hom és castigat

per alió mateix amb qué peca.

Car a la teva má omnipotent,

— la que crea el món de materia informe—
no li mancava manera de trametre'ls

una multitud d'óssos, o lleons andados,

^^o feres novament creades, plenes de furor, inconegudes,

que bufessin amb alenades de foc,

o que escampessin pudors de fum,

14, Ex. 11, 3; VIH, 10. - l5, Lv. xxvi, 22; Inf. xu, 24; Dt. xxxii, 24; Rom, 1, 21-23. - I6, Pr. xxvi, 27.

11. — Sentit probable: amb la sortida 17. — La que crea el món de materia

deis israelites no cessen els flagells con- informe. Aquesta frase no vol dir que

traéis egipcis, endurits en el pecat. la materia fes eterna; Déu en el primer

12.—El que havia passat. Les plagues. acte de la creació féu el món del no-res,

13. — L'expressió sentiren dona a en el segon, ordená la materia informe

entendre que d'una manera palpable car «la térra era vastitud i buidor»:

s'adonaren del poder del Déu d'Israel. Gn. I, 2.

14. — Aquell mateix. Moisés. — Que 18. — D'acord amb Vg corregim el

fou exposat. Literalment: «que fou mot gr. Ppó^jioc;, tremolament o crepi-

Uan^at en l'exposició». El decret que tació, per íipcb|iot;, pudor pestilencial,

obligava els israelites a exposar els pro- infecta.

pis filis, per fer-los morir d'inanició.
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0 que fulguressin pels ulls esglaiadores espumes;

el cop de les quals, no solament els podia esclafar,

ans també la vista sola fer-los morir d'espant.

1 fora d'aixó, amb una bufada podien caure,

encal^ats per la justicia,

i escampats peí buf del teu poder.

DÉU ÉS CLEMENT, ADHUC EN ELS CÁSTIGS

Pero tot ho has ordenat

amb mesura, nombre i pes.

^^Car el gran poder t'és sempre present,

i a la for^a del teu bra? ¿qui s'oposará?

Perqué com unavolva en les balances

és el món sencer davant teu,

i com una goteta de rosada

que davalía, matinal, damunt la térra.

^^Peró t'apiades de tothom, perqué tot ho pots,

i no et fixes en els pecats deis homes,

per tal que es converteixin.

^*Car estimes tots els éssers,

i no abomines cap de les coses que has fet

;

car, si haguessis odiat una cosa, no l'hauries constituida.

20, lob IV, 8 9; xxvm, 2S; Eccli. i, 9; Is. xl, 12, 15. - 2l, Ps. lxxv, 8. - 22, Is. xl, 15; Os. vi, 4; xiii, 3.

23, Act. xvii, 30; Rom. 11, 4; xi, 32.

20. — La saviesa no castiga sense

considerar abans les circumstáncies que
poden atenuar la culpabilitat. — Tot ho

has ordenat amb mesura, nombre i pes.

Metáfora inspirada en les vendes; la

mesura hi és convinguda préviament, el

nombre comptat amb exactitud, el pes

afinat amb balances. Vegeu Is. XXVIII,

17; XL, 12; Job XXVIII, 25 ss.

22. — L'autor té present el passatge

d'Is. XL, 12 i 15. — El mot poTcií pot
significar « el pes més xic de la balan-

ca^); ací millor un pes insignificant, una
mica de pols, una volva que no la fa

moure, per afinada que sigui. — Go-

teta de rosada. Os. VI, 4; XIII, 3.

23. — Vegeu més avall, XII, 16 i

Eccli. XVIII, 1-4. La liturgia expressa

el mateix pensament en l'oració de la

Dom. X post. Pent. : «Tu que paleses

la teva omnipotencia sobretot quan
perdones i et compadeixes».— «/ no et

fixes». Gr. -napopáco, mirar de biaix,

dissimular, esguardar distret.— Per tal

que es converteixin. Literalment: «vers

penitencia».

24-25. — La conservació deis éssers,

com la mateixa creació, és obra exclu-

siva de Déu.

—

Cridat per Tu, a l'exis-

téncia, a la perfecció. Rom. IV, 17.

27 - ANTIC TESTAMENT Vil
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^^¿Com duraría una cosa,

si Tu no volguessis ?

O, alió que no hagués estat cridat per Tu, ¿com es conservaría?

^^Peró planys totes les coses, perqué són teves,

oh Dominador que ames la vida.

(C. XII) ^ Car el teu esperit incorruptible és en totes elles.

^Per aixó castigues de mica en mica els qui han delinquit,

i recordant-los en qué han pecat, els amonestes,

per tal que, deseixits de la dolenteria, creguin en Tu, Senyor.

Els cananeüs punits

^ Odiaves també els antics habítants de la teva térra santa,

^perqué feien obres avorríbles de fetilleríes, i ritus sacrílegs:

^hpmeíers despietats deis propís filis,

devoradors de carns humanes,

que amb sang s'inicíaven a orgies furioses.

^I els pares, que per sí mateixos occien les animes indefenses,

volgueres destruir-los per má deis nostres pares

;

'per tal que la térra, per Tu honorada entre totes,

rebés la digna colonia deis filis de Déu.

^Peró fins aquests, com a homes, els planyeres,

26, Rom. IV, 17. - 3, II iMcc. 1, 7; Dt. IX, I s.; xii, 29. - 5, Ps. cv, 36-58. - 6, Nm. xxxiu, 5 1-56. - 8, Ex.

xxiu, 27-30; Dt. vn, 20-22; los. XXIV, 12.

26. ^ Planys o: «et compadeixes», que les caracteritzava.

—

Fetilleries. La
«perdones.» — Que ames la vida. Vg: Llei (Dt. XVIII, 9-12), precisament

«que estimes les animes». quan Israel anava a posar-se en contacte

1. — Esperit. «L'alé de vida» que amb Canaan, prohibeix l'ús de tota

Déu inspirá en l'home (Gn. II, 7), o la mena de sortilegis i maleficis, destinats

forga divina, principi de tots els éssers amb Uurs efectes mágics, a perjudicar el

(Gn. I, 2). — Incorruptible. Vg: «Bo». proísme. — Ritus sacrílegs. El mot t£-

2. — De mica en mica. Per graus i ^"n> cerimónia religiosa, festa, és em-
menys del que per Uurs pecats mereixen. prat sempre en la Biblia en sentit pejo-

3. —També. Com els egipcis, es- ratiu, i sugereix unes horribles cerimó-

mentats anteriorment. — Els antics ha- nies, impúdiques i sanguináries ensems,
hitants. Els cananeus, després d'haver que servien d'iniciació al cuite de Ca-
comés grans crims, tingueren oportuni- naan.
tat de fer peniténcia. Vegeu Gn. X, 'y. — Homeiers deis propis filis. En Wur

15 ss. degradado han arribat fins a l'execra-

4. — Obres avorríbles per la crueltat ble parricidi.
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i enviares uns precursors del teu exércit, les vespes,

perqué els exterminessin a poc a poc.

^No t*era impossible, en una batalla arrengada,

de Iliurar els impius a les mans deis justos,

0 amb feres terribles o amb una paraula abrupta,

tot d'una esmicar-los.

^^En canvi, fent justicia a poc a poc donaves lloc a penitencia,

tot i no ignorant que llur nissaga era perversa,

1 connatural llur malicia,

i que no s'havia de canviar mai més llur pensament;

^^puix que era una Uavor corrompuda des del principi.

Omnipotencia i misericordia

Ni per respecte a ningú,

els donaves venia de llurs faltes.

Car ¿ qui et dirá : « Qué has fet » ?

O i qui s'oposará al teu judici ?

O ¿ qui intentará una querella contra Tu

per ésser destruídes les nacions que Tu has fet?

O, ¿ qui en defensa de la causa vindrá contra Tu

a venjar uns homes inics ?

Car no hi ha Déu, llevat de Tu,

que tens cura de totes les coses,

perqué hagis de mostrar que no has sentenciat injustament

:

lO, Ex. xxiii, 30; Dt. vil, 22. - V2, Ir. xiv, 9; Dn. iv, 32; Ir. xvui, 6; Rom. ix, 20-21. - l3, I Ptr. v, 7.

10.

—

Donaves lloc a penitencia. No
tots els cananeus foren obstinacs; a més
de Rahab, que protegí els exploradors
de Josué (Vegeujos. 11.) i fou lloada

amb tota la seva familia per la seva fe

(Hbr. XI, 31; Jac. II, 25), la Sagrada
Escriptura esmenta alguns Gabaonites
que servien a l'altar, i que, per tant,

adoraven el veritable Déu. — Connatu-
ral llur malicia. L'hábit de pecar els era

com una segona natura, de la qual difí-

cilment podien desprendre's.

12. — Per tal de rebatre el possible

efecte que la mitología d'Egipte i d'al-

tres pobles podía causar entre els israe-

lites seguidors del monoteisme, Fautor

proclama el suprem domini de Déu, la

justicia deis seus d¿crets, la seva Uiber-

tat que no pot ésser limitada per res ni

per ningú.

—

Intentará una querella. Gr.
£YtcaX.£co, presentar acusació davant del

jutge. Ningú no pot aixecar-se contra

Déu ni quan dicta la sentencia, ni quan
l'executa,

13-14. — Dues sentencies paralieles

que insisteixen en l'absoluta indepen-
dencia de Déu.
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^^ni rei ni tira que pugui mirar-te de fit a fit,

a propósit d'aquells que has castigat.

^^Ans, essent just, tot ho governes amb justicia,

i consideres estrany al teu poder

condemnar també aquell que no mereix ésser castigat.

^^Car la teva puixanca és el principi de la justicia,

i el dominar-ho tot fa que tot ho planyis.

^^Puix que demostres la teva puixanca,

quan no es creu en la perfecció del teu poder,

i castigues l'audácia d'aquells qui la coneixen.

Indulgencia ALLigoNADORA

^^Peró Tu, contenint la teva forca, jutges amb suavitat,

i ens regeixes amb molt de planyiment

;

car, tens amb Tu, sempre que vols, el poder.

^^Per aqüestes obres has ensenyat al teu poblé

que el just cal que sigui benévol amb el proísme

;

i has omplert de bona esperanca els teus filis,

perqué els dones temps de peniténcia pels pecats.

^^Car, si els enemics deis teus filis, i mereixedors de mort,

els castigares amb tant de mirament i suplicació,

donant temps i Uoc amb qué deseixir-se de llur dolenteria

;

^'amb quanta exactitud haurás jutjat els teus filis,

havent donat a llurs pares els juraments

i els pactes, amb excellents promeses

!

16, sup. XI, 24, 27. - l9, Lv. XIX, i8. - 21, Dt. vn, 8; xiii, 17.

16. — L'atribut de romnipoténcia no 19. — £"/ just. L'israelita que vol

pot separar-se en Déu de la justicia; en complir amb la Uei. — Benévol amb el

els homes en canvi, el poder és ben so- proisme. Literalment: «filantrop.» És la

vint causa d'injustícies i arbitrarietats. mateixa expressió que Sr. Pauempra;
— El dominar-ho tot. Wegsu XI, 2^ i nota. Tit. III, 4.

i'j .— Castigues. O hé: Confons. D'a- 20. - Filis. Com a II, i^, 16, 18 el

quells qui la coneixen. Es refereix pro- mot -nalc;, que pot entendre's fill o scr-

bablement a aquells hebreus qui en vent, alterna amb uíóq fill.

l'exili havien voluntáriament apostatat Donant temps i Uoc. Is. LXV, 2;

de la Uei de Moisés. Vg: «d'aquells Ir. VII, 13 ; Pr 1,24. Per tot aquest

qui t'ignoren». passatge vegeu Rom. IX, 22 ss.
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Mentre, dones, que a nosaltres ens corregeixes,

flagelies de mil maneres els nostres enemics,

per tal que meditem soHícits la teva bondat quan jutgem,

i, quan siguem jutjats, esperem misericordia.

La IDOLATRIA DELS EGIPCIS PUNIDA

^^D'on també, els inics que vivien en follia de vida,

els has turmentats per mitjá de llurs propies abominacions.

Car havien errat Uuny pels camins de Terror,

considerant déus els més vils entre els animáis avorrívols^

enganyats a manera d'infants mancats de seny.

^^Per aixó, com a infants sense ús de raó,

els trameteres un cástig com un joc.

^^Peró aquells que amb joguines de reny no s'han esmenat,

experimentaran un cástig digne de Déu.

^'Aquests, a causa de llurs sofriments, s'indignaven

contra aquells qui havien cregut déus,

ara fets instruments de Uur cástig

:

en veure-ho reconegueren per Déu veritable

Aquell que abans es negaven a conéixer.

Per aixó els caigué damunt l'extrema condemna.

22, Mt. V, 7. - 24, sup. XI, 16; Rom. 1,23.- 27, Ex. vin. 19, 28; 27; x, 16; xii, 31; xiv, 28.

22. — Remarca la suavitat del ens

corregeixes com a filis, amb l'expres-

sió més dura flagelies els nostres ene-

mics.

23.— La Providencia converteix en
instrument d¿ cástig alió mateix que
ha servit com instrument de pecat.

—

Abominacions. Així són anomenats els

ídols. Vegeu Jr. VII, 30 i nota.

24. — Els egipcis havien errat lliiny o
més lluny del que era possible en els

camins de l'error. Figura que consisteix

en unir paraules de la mateixa etimo-

logia.

26. — Joguines de renv. O: Renys pue-

rils. Després d'aquests cá^tigs puerils,

els en espera un de molt més terrible, al

costat del qual tot altre cástig semblará
un joc d'infants.

27. — El Sen3'or convertí els animáis

objecte de cuite en instrument de Uur
cástig (literalment: «pels qualS:eren cas-

tigats») per tal que els egipcis creguessin

en el seu poder; pero, encara que en veu-

re-ho reconegueren, no era suficient llur

fe merament especulativa; com que el

Faraó i el seu poblé perseveraven en la

idolatría, Déu els trametria un cástig

definitiu.





QUARTA PART

LA IDOLATRIA NEGACIO DE LA SAVIESA
(XIII, i-XV, 19)

CULTE A LES FORCES DE LA CREACIÓ

(C. XIII.) ^Car, certament són vans per natura tots els homes

en qui hi ha el desconeixement de Déu,

i que des deis béns visibles no han pogut saber Aquell qui és,

ni, parant esment en les obres, reconéixer l'Artífex.

^Ans, el foc, o el vent, o Taire rápid,

o el cercle deis astres, o Taigua impetuosa,

o les llumináries del cel,

han cregut que eren déus, governadors del món.

1, Rom. I

XIII. —En el cap. anterior ha parlat

de la idolarria vigent enire els egipcis
;

aquesta no estava reduida al cuite ais

animáis, car també eren adoradas les

forces de la natura, el sol, els astres

i els elements del món. A tot aixó cal

afegir els déus de l'Olimp grec, que

els Ptolomeus havien introduít. L'au-

tor distingeix tres classes d'idolatria

:

a) la deis qui adoren les obres de Déu,
admirables per llur hellesa, puixanga i

energía (XIII, 1-9); h) el cuite ais si-

mulacres artístics fabricats de má deis

homes (XIII, lO-XV, 6); c) finalment,

2, Dt. IV, 19; xvn, 3.

la ínfima classe, el cuite ais ídols gro-
llers i ais animáis vils (XV, 7-19).

I .
— El primer error deriva de creure

causa alió que és només efecte, i des-

conéixer Aquell qui és. Vegeu Ex.
III, 14. — En qui hi ha el desconeixement

de Déu. Literalment : «en els quals es-

tava present el desconeixement deDéu»

.

St. Pau (Rom. I, 21) té present aquest
passatge quan descriu l'abjecció deis

idólatres.

—

Ni parant esment en les obres.

Vegeu Ps. XVIII, 2 ss. lob. XII, 7-10.

Eccli. XLIII, I ss.
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^Si, adelitats per llur bellesa, han suposat que eren déus,

sápiguen com l'Amo d'elles és molt superior,

car el Primer Autor de la bellesa les ha creades

;

*i si s'han meravellat de llur puixanca i energia,

comprenguin com és molt més poderos Aquell que les ha formades.

° Car, de la grandesa i la bellesa de les creatures,

per analogía, es contempla llur Autor.

^Peró, amb tot, contra aquests hi ha un blasme petit,

car aquests, potser erren

mentre cerquen Déu i el volen trobar

;

'ja que, estant enmig de les seves obres, fan recerques,

i són persuadits per l'aparenca,

perqué les coses que veuen són belles.

-D'altra banda, pero, aquests no són excusables;

^ car si arribaren a saber tant,

que reeixiren a penetrar l'univers,

i com no n'han trobat més fácilment el Dominador ?

CULTE ALS SIMULACRES

^Malaurats, entre els morts teñen llurs esperances,

aquells que han invocat com a déus les obres de mans humanes,

l'or i l'argent, les invencions de l'art,

7, Rom. I, 21. - lO, Dt. IV, 28; Bar. vi, 4, 51; Is. xl, 18 s.

3.— Primer Autor. Gr. \z\>£aiáLpyr]q,

mot que no es troba en altre lloc de la

Biblia. Déu és el principi, la font pu-
rissima de tota bellesa.

5. — Per analogía. Gr. ávaXóycoq, per

deducció i comparanza. Vg: «cognosci-
biliter». El mateix concepte en St. Pau.

6. — Un blasme petit. Petit si es com-
para amb el que mereixen els altres

idolatres. Vg: «menor». Car aquests pri-

mers han fet via peí camí que els hauria
conduít a Déu, i en aixó han obrat bé;

malauradament, només n'han recprre-

gut la meitat, sense arribar a l'Ésser

suprem. — Potser. S'ha d'entendre de

tota la frase, no solament á'erren. —
Mentre cerquen. Cal dones admetre una
bona voluntat que excusa alguns ido-

latres, i en minva el pecat.

8. — A^o són excusables, per les raons

que exposa a continuació. Vegeu Rom.
I, 20.

9.—Penetrar. Gr. aioy/itl^o^an, dirigir

b¿ la sageía o la llanca, de manera que

encerti el blanc; metafóricament, mirar

intensament, explorar, investigar. —
L'univers i les liéis que el regeixen. Gr.

alcova.

—

Dominador. AcairÓTric;, Senyor
absolut, sense límit en el seu imperi.

10. — a) El cuite ais simulacres es
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i les semblances d'animals,

0 una pedra inútil, obra d'una má antiga.

^^Si un fuster tra^ut, serrant un arbre de bon manejar,

en pela hábilment tota I'escorga,

1 treballant-lo com cal,

en construeix un atuell útil al servei de la vida.

^^Fa servir les deixalles d'aquest treball

per a preparar el seu menjar, i se sadolla,

^^i el rebuig d'aixó, que no serveix per a res,

una soca guerxa i sembrada de grops,

la pren i l'escalaborna per distracció del seu oci

;

i amb manya, per esbargiment, li dona figura,

afaiconant-la a imatge d'home,

^*o la fa assemblar a algún animal vil.

L'empasta amb mini i envermelleix la seva pell amb mangra,

i empasta qualsevol taca que hi hagi

;

^^i havent-li fet una habitació digna,

la colioca en la paret, assegurant-la amb un ferro.

FOLLIA D'AaUEST CULTE

^^Té compte, dones, que no caigui,

sabent que no es pot per si mateixa ajudar,

car és una estatua i té necessitat d'auxili.

^'Peró pels seus béns, per les noces, pels filis,

no s'avergonyeix de parlar a un objecte sense ánima,

11, Is. xLiv, 10-17; Ir. X, 3-5. - 12, Is xLiv, 1J-16. - 15, Is. xLi, 7. - I6, Bar. vi, 26, 57. - l7, Is.

Ir. II, 27.

absurd XIII, lo-XIV, ii; b) Exem-
ples que n'expliquen rorigen,XIV, 12-

20; c) Efectes péssims, XIV, 21-31; d)

Israel preservat de la idolatría XV, 1-6.

— Entre els morts. En els ídols mancats
de vida. Bar. VI, 58. — Ohres de mans
humanes. Act. XVII, 29.

II. — Fuster o llenyataire. Per tot

aquest passatge vegeu Is. XLIV, 9 ss.

— Un arbre. Vg. afegeix: «Del bosc».

—

De bon manejar. Fácil de treballar.

—

Al
servei de Ja vida. Peí servei de casa.

13. — Pren les deixalles del foc, uns
tions mig socarrimats, per fer-ne un
ídol que després será invocat peí seu

mateix autor.

15. — Assegurant-la amb un jerro. Is.

afegeix: «perqué no balderegi».

17-19. — L'idólatra adora i atribueix

poder a la seva propia obra.
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"i per la sahit invoca un malalt,

per la vida s'encomana. a un mort,

i per a anxili suplica el més inexpert,

per a un viatge el que no pot ni servir-se deis peus,

per a les compres, el treball i el reetximent en les empreses

demana íiaíñlítat a qui és de mans el més inhábil.

L'ÍDOL I LA NAÜ

(C. XIV.) ^ Un altre encara, que es disposa a navegar,

i esta a punt de travessar les onades feres,

invoca en aoxili una fusta més coreada que la ñau que el porta.

^Car, aquesta, ha estat inventada peí desig de comerc,

i la saviesa aití£sx llia construida.

'Pero la govema. Pare, la teva providencia,

perqué ádhoc en la mar has donat un cami,

i enmig de les ones una sendera segura

;

^paksant qne pots salvar de tot,

ádhnc si algú, sense entendre-hi, s'embarca.

^ Vols que no siguin inútils les obres de la teva saviesa

;

per aixo fins a un frévol lleny

confíen els bornes llurs vides,

i ds qui han de travessar la maror

se salven en un rai.

l5, Ps. csm, 7; fr. 5. - 2, Ps. Lxsrn^ 20; Ex. nv, 2i. - 5, anpra x, 4.

t8. — Malalt. Gr. coScvé^ s^jaífica

també mía. cosa feUe, sense forces.

I.—La nao Tai més que Fídol, per

l'ait asnb qoe fon ccnsixiñda.

3. — També la nao és saperíor a.

FiiM, per la ana amb qoé Déu k pro-
tegeix i saiva en els peims. — Provid¿m-
na. Gr. -mpémom, L'acdó per la qoal
Déo escoU i empiadsmíqans adsqoats
per assoiir d ñ peaiposat.

S — Les abres de la tesa smiiem. Tot
el qae servéis per a la conatrucció de

Ies naus, o Ies coses que son trans-

portades per mítjá de Ies naus, espe-

cialment els fruits de la térra i els

productes de confecció humana. Tal
vegada també les facultats de Tenginy
hiraiiá que han de desplegar-se i per-

feccáaaar-se. L'home, segons voluntat

dÍTÍnay no sois ha de conrear les pró-

pics íacultats sino que ha de cercar la

manera de treure tot el profit de les

creatures, a fi d'exercir damunt d'elles

el domini que Déu li ha atorgat.
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^ Puix que, des del comengament, quan els superbs gegants sucum-

l'esperan^a del món, refugiada dalt d'un rai, [bien,

deixá al món una llavor de posteritat,

havent estat dirigida per la teva má.

ESCÁNDOL ABOMINABLE

' Car és beneít el lleny peí qual es fa justicia

!

^Peró alió que és fet de má és maleit,

ell i el seu autor

;

aquest perqué Tha fet,

i aquell, perqué essent corruptible ha rebut el nom de déu.

^ Car igualment odiosos a Déu són Timpiu i la seva impietat,

^°i l'obra será castigada ensems amb el qui l'ha feta.

Per aixó també hi haurá visitació per ais idols de les nacions,

perqué han esdevingut una abominació en Tunivers creat per Déu,

i un escándol per a les ánimes deis homes,

i un parany per ais peus deis insensats.

Origen de la idolatría. Exemples

^^Car principi de fornicació fou Tinvent deis ídols,

i Uur troballa, corrupció de la vida

;

^^Puix que ni existien des del principi,

ni han d'existir per sempre.

6, Gn. VI, 4; va, 7; EccH. xvi, 8; Bar. 111, 26-28. - 8, Lv. xix, 4; Dt. iv, 28; xxvn, i J; Rom. 1, 2?; Ps.

cxiu, 4; Bar. vi, 3. - 9, Ps. v, 7; Pr. xv, 9. - 11, Ex. xu, 12; Nm. xxxui, 4; Tr. x, 11, i j; xuu, 12;

xLvi, 25; Zach. xiu, 2. - 13, Dt. xxxi, lé; Is. i, 21; Ir. 11, 20.

6.—Uesperanza del món. Vegeu nota

a II, 24.— Un rai. L'arca de Noé. Gn.
VI, 4 ss. — Al món. Literalment : «al

segle».

7. — És beneit tot alió que es fa ser-

vir per a complir la divina voluntat, en

la qual consisteix la Justicia.

II. — Visitació. Per confondre i des-

truir els ídols. Vegeu II, 20 i nota.

—

En
l'univers creat per Déu. Literalment:

«en la creació de Déu».

—

L'abominació

consisteix en tributar cuite a una crea-

tura, considerant-la com a Creador.

—

Escándol que fa caure. — Parany o Ha-

cera que serveix per a cacar ocells.

12.—Fornicació. Tota mena de vicis,

especialment carnals.

13. — Ni els primers pares, ni les

primeres generacions de la humanitat

no foren idolatres, ans era adorat un
sol Déu, éssersuprem i creador de tot;

en les tradicions de molts pobles es

troben vestigis d'aquest primitiu cuite.
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^*Per una vana opinió deis homes entraren al món,

i per aixó está prevista llur fi sobtada.

^^Afligit per dol prematur, un pare

ha fet fer una imatge del fill que tan de sobte li fou pres

;

i ara venera com un déu, l'home suara mort,

i institueix entre els seus sotmesos misteris i ritus.

^^Més endavant, aquest impiu costum, enfortit amb el temps,

fou observat com una Ilei,

i per les ordres deis governants s'adoraven les escultures.

Quan no podien els homes honorar a la vista,

perqué vivien lluny,

afigurant-ne la remota semblauí^a,

feren una imatge visible del rei venerat,

per tal d'adular l'absent com si fos preseiit, amb diligencia.

^^Per expandir aquest cuite, l'ambició de l'artista

empenyé fins aquells qui no coneixien el rei.

^^El qual, volent potser plaure al poderos,

amb el seu art forcá la semblanca a una bellesa major.

^^La multitud, seduida per la gen^or de l'obra,

aquell que adés honorava com un home,

ara el considera una divinitat.

CONSEQÜÉNCIES

^4 aixó fou una insidia per ais vivents,

que els homes, esclavitzats per la malauranga o per la tiranía,

atribuíssin a pedrés i a fustes el Nom incomunicable.

20, inf. XV, 4.

14.— Vana opinió. O: «vanitat». Vg: 21. — Péssims efectes de la idolatria;

«supervacuitas». en l'ordre inteliectual (21-22) i moral

15.— Exemples que iHustren l'origen (23-29). — Per ais vivents Gr.: «ala
de la idolatria; el pare, que en morir el vida»; coHectiu, com a X, 8. Doble
seu fill, el fa objecie de cuite (15-16); causa de la idolatria fou la malauranfa
el rei absent venerat en imatge (17); la i la tirania. — Nom incomunicable de

superstició és acrescuda per la pericia Déu. El nom deis ídols no podia ni

de l'artista (18-20). — Misteris i ritus. pronunciar-se; Ex. XXIII, 1 3; Dt.XII, 3

.

Vegeu nota a XII, 3. Vegeu Rom. I, 18.
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^-Després no n'hi hagué prou d'errar en la coneixenca de Déu;

sinó que, vivint en una gran guerra, per llur ignorancia,

a mals tan grans donen el nom de pau.

Car practicant cuites infanticides o misteris secrets,

0 celebrant folies orgies de ritus estranys,

^*no guarden ja cap honestedat, ni en vides ni en matrimonis;

1 l'un mata l'altre amb paranys, o l'afligeix amb bastardies.

^^En barreja, pertot, dominen sang i homei, lladronici i frau,

corrupció, infidelitat, tumult, perjuri,

pertorbació deis bons, oblit del benefici,

sollament de les animes, inversió de sexes,

desordre en els matrimonis, adulteri i disbauxa.

Car el cuite deis ídols sense nom
és el principi i la causa i el terme de tot mal.

Perqué, o s'alegren fins a la follia, o profetitzen en fals,

0 viuen injustament, o perjuren per no-res.

^^Puix que, havent posat llur confianca en ídols inanimats,

si han jurat malament no n'esperen cap dany.

CÁSTIG JUST

^^Peró per Tuna i l'altra cosa els vindrá un cástig just;

perqué han tingut una falsa idea de Déu, atenent a ídols,

1 per frau han fet juraments contra la justicia,

menyspreant la santedat.

Car no és el poder deis ídols pels quals juren,

sinó que el cástig deis qui pequen

persegueix sempre la transgressió deis injustos.

23, sup. xii, 5; Dt. xvni, lo; Ir. vn, 9. - 25, Rom. i. 28-51. - 29, Bar. vi, 54.

23. — Vegeu V. 15 i XII, 4. — Folies da, inactius; o bé en el sentit d'honor,

orgies. Les bacanals noctumes. Vegeu ídols sense gloria, deshonráis. Vg

:

Rom. XIII, 3; Gal. V, 21; I Ptr. IV, 3. «infanda». — Cuite. El mot 8priaicEía

24. — No guarden... Literalment : significa també religió, pietat. Tertul-

«no guarden ja ni vides ni matrimo- liá califica el cuite ais ídols com «el

nis purs». principal crim del genere huma».
27. — El cuite deis idols sense nom. 30.

—

Menyspreant la santedat Dén
Nom pot prendre's en el sentit de forca, o deis seus preceptos,

virtut, ídols per tant sense forga ni vi- ^ 1. -Cástig quQvnQrQiyLQn els quipequen.
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ISIL\EL PRESERVAT DE LA. IDOLATRIA

(C. ^Peró Tú, Déu nostre, ets benigne i verac,

ets pacient, i tot ho regeixes amb misericordia.

^Puix que, si per cas pequem, som teus, coneixent el teu poder;

pero no pecarem, sabent que hem estat comptats com a teus.

^Car conéixer-te és justicia total,

i saber la teva puixanca és rei d'immortalitat.

Perqué ni ens han foraviat les invencions de Tart funesta de Is homes,

ni el treball infructuós deis qui dibuixen ombres,

una imatge tenyida de colors diversos.

^La vista deis quals mena els insensats a l'oprobi;

cobeja la figura sense alé d'una imatge morta.

^Enamorats deis mals, són dignes d'aquestes esperances,

els qui les fan, els qui les estimen i els qui les veneren.

Idols de faxg

' Car, un terrisser, prement la térra blana,

amb fatiga plasma per al nostre servei cada cosa

;

i del mateix fang ha plasmat

els atuells que serveixen per a treballs pulcres,

i els desiinats ais contraris, tots igualment

;

pero quin será el servei de cadascun,

n'és jutge el terrisser.

1, Ex. imv, 6. - 3, lo. ivu, 3. - 4, snp. iiv, 20; Act. iva, 29. - 7, Eccli. xiiui, 15; iiivui, 52-5J;
Is. ixii, 16; H.V, 9; ixiv, 8; Ir. iviu, 4, 6; Rom. ii, 20-24; II Tim. u, 20.

1 .
— Considerant l'abisme d'error i

corrupció a qué havien davallat els pa-

gans, el Savi proclama agraít la miseri-

cordia divina que ha preservar Israel de
la idolarria. Nosaltres, diu, posseím la

reí de la immortalitat (1-3); no ens
han seduít les falses esperances (4-6).
— Pacient. Espera que el pecador es

converteixi. Vegeu Rom. II, 4.

2. — Pero no pecarem. I lo. II, i.

Propósi: de romandre fidels ais precep-

tes divins. Una altra Ilicó diu: «pero
si no havem pecar».

3. — Inspirar probablemenr en Ir.

IX, 24.

7. — En aquesr infim grau d'idolarria:

a) només el lucre vil mou els arristes a

fer els simulacres (7-15); i) que són
molr inferiors a l'home que els ha plas-

mar (14-17); baixesa de la zoolarria

(18-19). — Terrisser. Isaías (XLV, 9)
amb paraules semblanrs afirma l'abso-
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^Després també, amb inútil fatiga,

del mateix fang plasma un déu va,

ell, que poc abans havia estat fet de térra,

i que dintre poc torna a aquella d'on ha estat pres,

quan li sigui exigit el deute de Tánima.

^Peró, ell es neguiteja, no perqué hagi de morir,

ni perqué tingui una vida breu,

sinó que fa competéncia ais qui treballen l'or i ais argenters,

imita els fonedors de bronze,

i considera una gloria modelar ídols bastards.

^^'El seu cor és cendra,

i la seva esperanca val menys que la térra,

la seva vida és més vil que el fang.

Perqué ignora Aquell que l'ha plasmat,

i li ha alenat una ánima activa,

i ha infós un esperit vital.

^*Ans ha fet compte que la nostra vida és un joc,

i el nostre viure un mercat de guanys.

«Perqué, diuen, cal fer negoci d'on se pugui, fins del mal».

^^Aquest, certament, sap que peca més que tothom,

quan d'una matéria terrena forma frágils atuells i figures.

8, inf. V. 13; Le. xn, 20. - lO, Is. xuv, 20. - 11, Gn. 11,7.- 13, sup. xv. 8.

luta independencia del suprem Faedor.
Sant Pau (Rom IX, 20-21) alludeix

precisament al Uibre de la Saviesa quan
diu que el terrisser pot «fer de la ma-
teixa massa l'un vas per a honor i l'al-

tre per a ignominia».

8. — El deute de Vánima. La vida és

com un crédit que li será exigit després

per Déu ; com diu més avall (16) ha
de tomar Vale rebut en préstec. — A
aquella. A la térra, Gn. III, 15.

9. — Hagi de morir. El gr. Ká^ivco

admet també la trad.: «hagi de treba-

Uar». — Bastards. Vegeu II, 16 i nota.

10. — El seu cor és cendra. Car és

incapac d'elevar-se per damunt deis

ídols abjectes. Vegeu Is. XLIV, 20.

11. — Anima activa, ^^u^i^v ¿vEpyou-

cjav; esperit vital, "nvcOiia Ícotlkóv.

L'autor empra els dos mots indistinta-

ment per a designar l'ánima humana,
principi del coneixement i de la volun-
tat en els homes

;
vegeu v. 8 i 16;

XV, 14.

12. — La nostra^ vida. X, 8; XIV, 21.

13. — Figures. ídols.
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FOLLIA DELS ENEMICS d'IsRAEL

^^Peró són folls i més miserables que ránima d'un infant

tots els enemics del teu poblé, els que el tiranitzen.

Perqué ádhuc han considerat déus tots els ídols de les nacions,

que no teñen ni l'ús deis ulls per a veure-hi,

ni del ñas per a aspirar Taire,

ni de les orelles per a oir,

ni deis dits de les mans per al tacte

;

fins llurs peus són incapacos de caminar.

Car un home els ha fets,

i un que tenia Talé rebut en préstec els ha plasmats.

Cap home no pot plasmar un déu semblant a ell.

^'Ans, essent mortal, fabrica un mort amb mans impies;

car és millor que els objectes venerats,

perqué ell viu, i aqueils no, ¡mai!

CüLTE ALS ANIMALS

Ádhuc els animáis més avorribles reben cuite;

puix que, comparats amb els altres, són pitjors per estupidesa,

^^i, ni mirats com a animáis,

no són tan escaients que hom s'hi abelleixi,

i foren ádhuc exclosos de la lloanca de Déu i de la seva benedicció.

15, Ps. ciiii, 5-7; Bar. vi, i8. - l7, sup. xui, 11-19. ' 1^; snp. xi, 16; xii, 24, - 19, Gn. 1, 2j, 31; 111, 14.

14. — Com l'infant no pot servir-se

de les se ves facultáis intelieciives, tam-
poc els idolatres no saben reconéixer,

per l'ordre de l'univers, el Creador de
tot. Vegeu Bar. VI, 7

16. — Vale rebut. Vegeu v. 8. El

mot gr. TcvEO^jia pot trad. indistinta-

ment alé o esperit (v. 11).

19. — Exclosos de la lloanca de Déu.
En el cuite zoolátric, essent els animáis

terme de l'adoració que només a l'Esser

Suprem ha d'ésser retuda, s'aparten

del fi per al qual foren creats (XIV, 7-8)

i no mereixen la lloanca que Déu va

fer ais éssers després de llur creació.

Vegeu Gn. 1,31.



CINQUENA PART

LA SAVÍESA EN EL TEMPS DE L'ÉXODE
(XVI, I - XIX, 22)

Les guatlles

(C. XVL) ^Per aixó, per mitjá á!éssers semblants

foren castigats dignament,

i turmentats per una multitud de bestioles.

-En comptes d'aquest cástig, afavorires el teu poblé;

per satisfer el seu famélic desig

preparares una menja d'insólit gust, la guatlla.

^De manera que els uns, tot i que désitjaven menjar,

per repugnancia ais animáis que contra ells foren tramesos,

s'abstingueren fins del que necessáriament désitjaven;

mentre que els altres, després d'un poc temps d'indigéncia,

tingueren part en un insólit sabor.

Els serpexts en el desert

* Puix calia que una indigencia indefugible

vingués damunt d'aquells tirans,

i que, a aquests, tot just se'ls mostrés

de quina manera llurs enemics eren turmentats.

2, Ex. IV!, 13; Nm. II, 31. - 3, El. ivi, 3.

I.

—

Éssers semblants, a aquells qui 2.

—

Insólit. Perqué fou obtinguda
eren adorats pels egipcis. — Bestioles. d'una manera meravellosa. — GiiatUa.

Les granotes, mosques i llagostes que Vegeu Ex. XVI, 13.

infligiren un cástig humiliant ais egip- 3.
— EJs uns, els egipcis; els altres,

cis. Vegeu Ex. VIÍI. els israelites.

28 - ANTiC TE«TAMS«JT Vil
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^Així, quan els escometé el terrible furor de les feres,

i eren occits per les mossegades de tortuosos serpents,

la teva ira no dura fins a la fi.

^Per a llur esmena foren un poc temps contorbats;

tingueren un símbol de salvació,

per recordar-los els manaments de la teva llei.

' Car el qui s'hi girava era salvat,

no per alió que veia,

sinó per Tu, el salvador de tots.

amb aixó convenceres els nostres enemics,

que Tu ets el qui desUiures de tot mal.

^Els quals, els mataven les picades de llagostes i de mosques,

i no es trobá remei per a llur vida,

perqué mereixien d'ésser castigats per aquests animáis.

^^En canvi els teus filis,

ni les dents del verinosos serpents no els venceren,

perqué la teva misericordia els sortí al pas i els guarí.

Perqué es recordessin de les teves páranles eren agullonats,

i promptament salvats

;

no fos que, caient en un pregón oblit,

esdevinguessin inaccessibles a la teva beneficencia.

^^No, cap herba ni emoliient no els cura,

sinó la teva paraula, Senyor, que ho guareix tot.

Car Tu tens poder de vida i de mort^

i fas davallar a les portes del llimb i en fas pujar.

5, sup. XI, 19; Nm. XXI, 6. - 6, Nm. iii, 8-9; ío. 111, 14-15. - 8, Ex. vm, 24; Ps. lixvii, 45. - l2, Ex.

XV, 26. - 13, Dt. xxxii, 39; Ps. xxix, 4.

5. — Les [eres. Vegeu Nm. XXI, mateix Jesucrist féu a Nicodem. Vegeu

de mort per les picades deis serpents, és la Llei i deis beneficis que Israel havia

símbol del Salvador clavat en creu, rebut de Jahvé.
segons la interpretado auténtica que el

LugÓ SALUDABLE

4-9.

—

Fins a ¡a Ji. Fins a l'extermini.

6.— Un simbol de salvació. El serpent

de bronze que guaria els israelites feriís

lo. III, 14-15.

9. — Vida. Gr. ^íuxn, ánima.

II. — Caient en un pregón oblit. De
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En canvi, l'home occeix amb la seva malicia,

pero no fa tornar enrera l'esperit que ha sortit,

ni allibera Tánima que ja ha estat rebuda.

L'aigüa i el foc

^^Fugir de la teva má és impossible.

^^Els impius que es negaven a reconéixer-te,

foren flagellats per la forga del teu brac

;

foren perseguits per estranyes pluges

i pedregades i aiguats indefugibles

;

i foren devorats peí foc.

^'I el més extraordinari, en l'aigua que tot ho apaga,

el foc era més actiu

;

car l'univers és vindicador deis justos.

^® Alguna vegada, certament, amainava la flama,

perqué no es cremessin els animáis enviats contra els impius,

ans aquests, en veure-ho, sapiguessin

que eren perseguits per la justicia de Déu.

^^Peró també alguna vegada, enmig de l'aigua,

el foc flamejá per damunt la seva \drtut

per destruir els productes d'una térra injusta.

Meravelles del manná

^^En comptes d'aixó, assaciares el teu poblé amb unaliment d'ángels,

i els enviares un pa preparat des del cel, sense fatiga,

que contenia tota delectanca,

i estava disposat per a tot gust.

15, Tb. xiii, 2; Ps. cxxxviii, 7. - 16, Ex. v, 2; ix, 15 ss. - i7, inf. xvi, 24. - 18, ¡nf. xix, 20. - 20, Ex.

xvi, 13 ss.; Ps. Lxxvn, 24, 25; civ, 40; lo. vi, 50.

14. — Que ha sortit d'aquest món.— beneficis que rebé el poblé escoUit. —
Rebuda en el llímb. L'aliment suministrat per ángels. — Que

20. - En comptes del cástig referiten contenia. El sentit del mot LcrxOovxa és

els vv. anteriors. — Toma a contra- que tenia la virtut de produir tota mena
posar les penes deis egipcis amb els de delectanca.
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Car la sustentació que Tu els donares

palesá la teva do!^or envers els filis

;

servint el desig del qui la prenia,

s'adaptava al que volia cadascú.

-^La neu i el gla^ resistien al foc, i no es fonien,

perqué sapiguessin que els fruits deis enemics

eren destruíts per un foc enees enmig de la pedregada,

i que llampegava enmig de les pluges

;

i que, aquest, al contrari. perqué els justos s'alimentessin,

restava oblidat fins de la seva propia virtut.

Car i'univers creat, ser\int-te a Tu, el seu Factor,

es posa tivant contra els inics, per castigar-los,

i amolla, en benefici deis qui confien en Tu.

^^Per aixó, també aleshores experimentant tots aquests canvis,

servia al teu do que tot ho nodreix,

segons el voler deis qui ho demanaven.

-^Perqué aprenguessin els teus filis que has estimat, Senyor,

que no són les diverses menes de fruits que alimenten l'home,

ans la teva páranla conserva els qui creuen en Tu.

21, I Ptr. II, 3. - 22, iaf. iii, 20; Ex. ii, 24. - 24, sup. xvi. 17. - 25, inf. xii, 18. - 26, Dt. ¡v, 37; i, 15;
Mt. IV, 4.

21. — Qir la sustentació que Tu els

donares. Literalment: «la teva susten-

tació». El manná, símbol de l'Euca-

ristia, és anomenat aliment d'ángels

(v. 20), pa preparat des del cel (v.

20) , ambrosia o menja que produeix

la imraortaiirat (XIX, 21), noms que es-

cauen molt bé a aquest sagrament que
nodreix la vida sobrenatural. — S'adap-

tava. Vegeu Ex. XVI, 23.

22-23. — El manná, comparat poé-
ticament a la neu i al glaf, (Nm. XI,

7; Ex. XVI, 14-21) i al gehre (Sup. XIX,
21) es fonia de bell matí, ais prlmers
raigs del sol ; amb tot, no es fonia quan
era cuit o torra: per a servir d'aliment.

En canvi, per a castigar els enemics,
el foc conservava la seva virtut. ádhuc
enmig de pedregades i pluges.

24. — Uunivers creat; Kiíaiq, la crea-

ció. Aquesta idea de la coHaboració

de totes les forces de la natura a la

Iluita contra els inics la trobem també
a V, 18, 21. — Es posa tivant (gr. sttl-

TslvEtat) com l'arc en mans del guerrer.

25. — Experimentant tots aquests can-

vis. D'acord amb totes les versions,

traduím així el verb grec ^lExaXXcúco

que, en sentit propi, significa excavar.

El subjecte és I'univers creat (y. 24)
pero es refereix al manná. — Al teu

do. El mot Sttjpcá no significa ací la

grácia sobrenatural que s'infon en Ies

nostres ánimes, ni cap altre benefici en

particular, sinó la voluntat generosa de

Déu que reparteix a tothom béns de

tota mena. — Demanaven o «necessi-

tavcn».
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^^Així, alió que no era destruít peí foc

es fonia simplement, escalfat per un breu raig de sol.

^^Per tal que se sápiga que cal avencar-se al sol

per trihutar-te acció de grácies,

i en apuntar la llum adrecar-se a Tu.

Car l'esperanca de l'ingrat es fondrá com el gebre hivernal,

i s'escolará com aigua inútil.

La plaga de les tenebres

(C. XVII.) ^Grans son els teus judicis, i difícils d'explicar,

per aixó s'han foraviat les animes revesses.

^ Car, mentre que els inics estaven convenguts

de poder oprimir una nació santa,

presoners de la tenebra i encadenats per una Uarga nit,

tancats sota els propis sostres,

s'ajeien, escápols de l'eterna providencia.

^ Puix que, creient que restarien ocults en llurs pecats secrets

sota un vel tenebrós d'oblit,

foren dispersats, esbalai'ts terriblement,

i contorbats per espectres.

Terror dels magues

^L'amagatall que els acoUia, no els preservava de la por,

ans ressonaven entorn d'ells sorolls aterridors,

i els apareixien lúgubres fantasmes amb rostres que no somreien.

27, Ex, XVI, 21. - 1, Ex. VI, 6; vn, 4; Ps. xci, 6, 7; Rom. xi, 33. - 2, Ex. x, 21-23. * 3, Is. xxix, i j.

28. — Adrecar-se a Tu. Per mitjá de

l'oració.

1. — Amb molta Ilibertat poética és

descrita la penúltima plaga (Ex. X,
21-29), tenebres sobre Egipte.— Els

teus judicis. Els decrets divins, sobretot

els que fan referéncia a l'alliberament

dels israelites. — Per aixó. Perqué no
els entenien. — Les animes revesses. Gr.
aTiaLSsuToc;, que no vol o no pot apren-
dre, ignorant, dolent.

2. — Els inics. Els egipcis. — Escá-

pols de Veterna providencia. No vo-
lien subjectar-se ais decrets de la pro-

vidéncia divina. Com que el verb 4)£ú-

s'empra també en el sentit d'ésser

cridat a judici, ésser acusar, podria tam-
bé traduir-se: «essent cridats a judici

per l'eterna providencia».

3-4.

—

Espectres, fantasmes. No consta
si eren producte de llur imaginació, o
bé éssers reals, tal vegada esperits ma-
lignes.
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1

^No, cap forga de foc no podia fer llum,

ni les flames esplendents deis astres

no abastaven a illuminar aquella nit horrible

;

*soIament se'ls apareixia

una foguera que s'encenia sola, plena de terror;

espaordits per aquella visió no contemplada,

creien pitjors les coses que veien.

' Jeien ven(;uts els prestigis de l'art mágica,

i vergonyosa fou la confusió de la saviesa tan pregonada.

^Els qui prometien foragitar els esglais

i els neguits de Tánima malalta,

llanguien ells mateixos d'una por ben ridicula.

Qué és la por

^Puix que, encara que no els espantava res de terrible,

agitats pels passos de les bésties i pels xiulets deis serpents,

es morien tremolant,

i es negaven a veure Taire,

que no es pot esquivar de cap manera.

^^Car la maldat és própiament poruga,

peí seu testimoni és condemna

;

i sempre pressuposa les coses pitjors,

oprimida per la consciéncia.

6, Dt. xxviii, 65-67. - 7, Ex. xxii, 8. - 9,

6. — No contemplada. Pot entendre's

que no fou ni abans ni després vista, o
que n'ignoraven la causa.

7. — En els primers flagells que Déu
trameté ais egipcis, el Faraó recorregué

a les fetilleries deis encantadors (Ex.
VII, 22; VIH, 7, 18); pero, així com en
la plaga de la glánola els magues no
pogueren presentar-se davant el rei,

perqué també sofríen del mateix mal
(Ex. VIII, 11), així en la plaga de la te-

nebra (Ex. X, 10 ss.) els magues eren

sup. XVI, I. - 11, Pr. xxviu, i; Rom. n, 15.

els més dominats del terror.— Prestigis

enganyosos.

9. - L'espaordiment deis magues era

degut principalment a llur estat de cons-

ciéncia.

II. — Própiament. O bé: «per propia

natura». — Oprimida per ¡a consciéncia.

Crisip (208 a. J. C.) empra per primera
vegada el mot auveLáT^aLc;, consciéncia.

En l'Antic Testament només el trobem
ací, on té el sentít de «remordiment»,
veu interior que retreu les própies faltes.
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^^Puix que la por no és altra cosa

que Tabandó deis auxilis del pensament

;

^^i, quan més petita és la interior esperanza,

pitjor es creu la ignorada causa del turment.

NOMÉS ELS EGIPCIS PRIVATS DE LLUM

^•^Peró aquests, en aquella nit realment impossible,

i que eixia de les pregoneses de l'impossible llimb,

dormint un mateix son,

ara eren perseguits per monstruosos fantasmes,

ara atuíts per defalliment de l'esperit;

car un sobtat i inesperat esglai els havia vingut damunt.

^^Després, igualment, caient cadascú allí on es trobava,

era guardat presoner en aquell cárcer sense reixes.

^'Fos un pagés, fos un pastor,

fos un jornaler que s'afanya per camps solitaris,

sorprés, sofría aquella necessitat indefugible

;

^^puix que tots estaven lligats amb la sola cadena de la tenebra.

Car, un vent que xiulés,

o el melódic cant deis ocells entre les ampies branques^

o el ritme de l'aigua corrent amb violencia,

^^o el patac aspre de pedrés que cauen,

o el correr invisible d'animals que brinquen,

o laveu d'unes bésties molt cruels que udolen,

0 Teco que retruny en la concavitat de les muntanyes,

els feia defallir de por.

Car tot el món estava iliuminat per una llum esplendent,

1 s'ocupava deis seus treballs no destorbats

;

15, Ex. X, 23 ss.

14. — Nit impossible, impossible llimb. durant aquells tres dies de tenebra hi

Dit per hipérbole d'alló que, adés en havia la claror normal. «Per tots els

bona, adés en mala part, excedeix tota filis d'Israel hi havia llum en les seves

mesura. habitacions », Ex. X, 23.

19. — En les altres parts del món
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només sobre ells s'estenia una feixuga nit,

imatge de la imminent tenebra que els havia d'engolir

;

pero a si mateixos eren més feixucs que la tenebra.

La columna de núvols

(XVIII.) ^En canvi per ais teus sants hi havia una gran llum

;

com que ells sentien llur veu sense veure'n la figura,

els proclamaven felinos, encara que havien patit molt.

^I com que no els feien cap mal,

havent estat abans victimes de llurs greuges, els regraciaven,

i els demanaven perdó d'haver-los tractats com a enemics.

^En lloc d'aixó, els atorgares una columna flamejant,

guia d'un viatge inconegut,

i un sol inofensiu durant el gloriós pelegrinatge.

'^Car, mereixien d'ésser privats de la llum,

i d'ésser empresonats per la fosca,

els que havien tingut redosos els teus filis,

per obra deis quals havia d'ésser donada al món
la incorruptible llum de la llei.

La mort dels primogénits

^ Havien deliberat de fer morir els filis dels sants

;

i un sol noi havent estat exposat, va salvar-se

;

1, Ex. xix, 6; X, 2j. - 2, Ex. xu, 33- - 3, Ex. xm, 21; xiv, 24; Ps. lxxvh, 14; civ, 59. - 4, $np. xvu, 17;

Ex. VI, j; Rom. ui, 2. - 5, Ex. 1, 16, 22; 11, 3-j; sup. xi, ij; x, 19.

I .
— Continua el contrast entre el

tráete que els israelites reben del Senyor
i el que reben els egipcis. — Ells. Els

egipcis.

3. — A les tenebres que sofriren els

egipcis oposa la columna de núvols que
fou guiatge i protecció pels israelites.

El pelegrinatge fou gloriós pels mi-
racles que l'acompanyaren, i encara
més per la Llei promulgada en el Si-

naí, que com diu en el v. següent

havia de propagar-se per tot el món.
4. — Al món. Literalment : « al se-

gle ».

—

La llei és sovint compara-
da a la llum., car indica a l'home quina

és la voluntat divina. Vegeu Pr. VI,

23 ; Ps. XVIIÍ, 9 ; Ps. CXVIII, 105.-
S'anomena incorruptible, perqué, perfec-

cionada per Jesucrist (Mt. V, 17), ha de

perdurar fins a la fi dels segles.

5. — La mort dels primogénits (5-13)

omplí de dol les cases dels egipcis (14-
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en cástig els prengueres la multitud de llurs filis,

i tots alhora els perderes en Tonada violenta.

^Aquella nit fou coneguda abans pels nostres pares,

a fi que s'encoratgessin,

sabent amb certesa a quins juraments havien donat fe.

' Fou esperada peí teu poblé

la salvado deis justos i la perdido deis enemics.

^ Car de la manera com punires els adversaris,

així mateix ens has glorificat a nosaltres, cridant-nos a Tu.

^D'amagat oferien sacrifids els piadosos filis deis bons,

i en concordia establiren la Ilei de la Divinitat,

— que els sants havien de prendre part igualment

en els mateixos béns i els mateixos perills,

—

cantant ja per endavant les lloances deis pares.

"^Rcssonava el clamor discordant deis enemics,

i es propagaven els laments deis qui ploraven els filis.

6, Ex. XI, 4; xn, 12, 29. - 7, Ex. xiv, 13. - 9, Ex. xii, 21-28.

19) ; a aquesta pena oposa la miseri-

cordia amb qué Déu castiga els israe-

lites que es rebellaren contra Moisés
(Nm. XIX). — En cástig. Gr. £iq

eXeYXov, que pot traduir-se també en

testimoni, car Moisés, exposat al Nil

i conservat providencialment en vida,

és un testimoni convincent del decret

que Faraó dona contra els nou-nats
d'Israel

6. — Aquella nit fou coneguda abans

bels nostres pares, els patriarques, potser

amb una especial iHustració
;

potser

d'una manera més general, en profetitzar

a Abraham i Jacob (Gn. XV, 13 ss.;

LXVI, 4) una protecció divina sobre el

poblé escoUit, foraster en térra d'Egipte.

9. — El mot Divinitat indica l'origen

diví de la Ilei, el seu Autor. Una altra

Uigó deis manuscrits grecs diu : «la Ilei

déla santedat»; aquesta expressió, tam-
bé acceptable, indica la íntima constitu-

ció de la Ilei, santa i justa, o bé els seus

efectes ; Ilei que santifica els qui l'ob-

serven. Per aquesta Ilei els israelites

s'obligaven, com a coHectivitat, a ro-

mandre fidels al cuite de Jahvé, i en-

sems es comprometien a participar deis

mateixos béns i perills. — Les lloances

a Déu en agraíment ais favors que

el poblé d'Israel havia rebut per mitjá

deis pares. Aqüestes lloances es can-

taven ja en temps d'Ezequias. Vegeu
II Par. XXX, 21. En Eccli. XLIV-L
es conserva un himne ais pares d'Is-

rael. Probablement Jesucrist (Mt.

XXVII, 30) recitá amb els apóstols

una d'aquestes lloances, després de la

institució de l'Eucaristia, Alguns exe-

getes interpreten diversament aquesta

frase i opinen que el mot lloances ha
d'entendre's deis himnes que els pa-

triarques havien compost perqué el

poblé lloés Jahvé.
10. — Ressonava, com eco, fent con-

trast amb l'alegria deis israelites.

—

Deis

qui ploraven els filis. Literalment: «a
causa deis filis plorats» ; «car a cada
casa hi havia un mort». Ex. XI, 5;
XII, 30.
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^^Amb la mateixa pena era castiga! Tesclau que ramo,

i el plebeu patia el mateix que el rei.

Unánimement tots, en una sola mena de mort,

tenien cadávers en nombre incalculable

;

car ni els vivents no eren prou per a sepultar-los,

després que en un instant

liur més noble nissaga havia estat extingida.

^^Foren a tot incréduls, per culpa de les fetilleries;

pero en Textermini deis primogénits

confessaren que el poblé era fiU de Déu.

EXECUCIÓ DEL DECRET DIVÍ

Car, mentre un tranquil silenci ho embolcallava tot,

i la nit en la seva rapidesa havia arribat a mig camí,

^^la teva omnipotent páranla, des deis cels, deis trons reials,

salta, com un guerrer inexorable, al mig de la térra d'extermini,

^^portant, espasa aguda, el teu decret incontestable,

i dreta allí, tot ho ompli de mort

;

tocava el cel, pero caminava damunt la térra.

^^Aleshores, tot d'una, fantasies de somnis

terriblement els torbaren,

i els sobrevingueren temors inesperats

;

11, Ex. xii, 29. - 12, Ps. civ, 36. - 13, sap. xvn, 7; Ex. vn, 11.- 14, Ex. xu, 29. - I6, I Par. xxi, 16.

l7, sup. xvn, 3, 4.

12. — Mena de mort. Literalment: — Mentre... «Devers mitja nit» tal com
«nom de mort» .

— Ni els vivents. . Els Moisés (Ex. XI, 4) havia predit a Faraó.

egipcis no enterraven llurs cadávers 15. — L'autor imita, amb argument
sense embalsamar-los abans amb molta distint, la imatge poética de I Par. XXI,
sol-licitud. Vegeu Nm . XXXIII, 4; 16, quan David veu rángel,dempeus en-

Infr. XIX, 3. tre el cel i la térra, tenint a la má una
13. — A causa de i'art amb qué els espasa desembeinada contra Jerusalem.

magues imitaven els miracles de Moi- Ací no és un ángel, sinó el decret divi,

sés, els egipcis no creien que el poblé omnipotent, el Xóyoc; o verb de Déu per-

d'Israel tingués la protecció divina; sonificat. La Liturgia, en l'introít de la

pero, després de la mort deis primogé- Missa de Nadal, adapta aqüestes pa-

nits (Ex. XIÍ, 29-36), consternats ha- raules al naixement de Nostre Senyor.

gueren de confessar que el poblé d'ísrael Preses en sentit literal, aqüestes parau-

era fill de Déu. les no poden entendre's de la plurali-

14.—Vivida descripció del flagell diví. tat de persones en Déu. Vegeu próleg.
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^^Tun llan^at d'ací, Taltre d'allá, mig morts,

manifestaven per quina causa morien.

Car els somnis que els agitaren

els l'havien revelat per endavant,

a fi que no morissin sense saber la causa de llurs sofrences.

Aaró
També toca ais justos una prova de mort,

i en el desert hi hagué una destroca de la multitud

;

pero la ira no dura gaire.

Car un home irreprensible s'afanyá a combatre primer

amb l'arma de la seva propia litúrgia,

la pregarla i la propiciació de Tencens.

Resistí a la ira i posa terme a la calamitat,

mostrant que era el teu servent.

^^Vencé el furor, no amb la forga del eos,

ni amb el poder de les armes;

ans amb la páranla sotmeté el qui castigava,

recordant els juraments fets ais pares i les aliances seves.

^^Ja els morts havien caigut a munts, els uns sobre els altres,

quan, posant-se entremig, estroncá la ira

i migpartí el camí que la duia ais vivents.

^*Car en el seu vestit talar hi havia tot el món,

i gravades les glories deis pares

20, Nm. XVI, 41 ss. -2l, Nm, xvi, j; Ps. xcviii, 6.-23, Nra. xvi, 48.- 24, Ex. xxviu, 2; 17-21;

Eccli. xiv, 13, 14.

18. — Els primogénits, en morir, te- que seguint l'ordre divina s'havia refu-

nen una revelació que els fa palesa la giat davant la tenda del Testimoni, junt

causa per la qual sofreixen tan terrible amb Moisés. — Litúroia. Ací vol dir

mort. el suprem sacerdoci, carree del qual

20. — Tambe toca. Al judici inexora- Aaró estava investit.— L'arwa per llui-

ble deis egipcis oposa l'hagiógraf la mi- tar contra el «furor eixit de davant
sericórdia amb qué Déu puní el seu po- la fac de Jahvé » (Nm. XVI, 46.)
ble en el desert. Core pretén el summe era la pregaría i la propiciació de l'en-

sacerdoci i la térra l'engoleix amb els cens.

seus companys. L'endemá els israelites 22. — Elfuror del cástig diví. Creiem
es subleven contra Moisés i Aaró; im- l'esmena x°^°^> i^^^^s probable que la

mediatament Déu envia foc del cel que Uicó actual deis manuscrits oxXov, «la

els consum. Vegeu Nm XVI, i ss. multitud» que s'havia sublevat.

21. — Un home irreprensible. Aaró, 24. — Vegeu la descripció deis ves-
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en els quatre rengles de pedrés

;

i la teva majestat sobre la diadema del seu front.

A aquests símhols cedí Texterminador,

aquests foren temuts,

car la sola prova de la teva ira era suficient.

El pas de la mar Roja

(C. XIX.) ^Peró una cólera sense misericordia

caigué, fins a la fi, sobre els impius.

Car Déu sabia per endavant el que havien de fer;

2 que, havent permés ells mateixos que se n'anessin,

i havent-los fer partir amb presses,

després se'n penedirien i els perseguirien.

^Car mentre encara tenien entre mans les exéquies,

i es lamentaven a les tombes deis morts,

s'aferrraren a un altre determini de foUia,

i encalcaren com a fugitius

aquells mateixos que havien fet sortir a forca de súpliques

.

^Fins a aquest extrem els arrossegava la necessitat merescuda,

i els induía a Toblit de les coses esdevingudes,

per tal que completessin amb suplicis

el que mancava a llur cástig.

que, mentre el teu poblé acomplia un passatge meravellós,

ells trobessin una mort estranya.

25, sup. iviii, 22. - 2, Ex. xii, 33; XIV, 5-8. - 3, Ex. xii, 30, 31; sup. xvin, 10, 12; Ex. xi, 8; xiv, J.

tits sacerdotals a Ex. XXVIII, 31-35;
Eccli. XLV, 10. — Sohre la diadema hi

havia una lámina d'or amb la inscrip-

ció: «Consagrar a Jahvé.»
25. — Cedi el flagell del foc exter-

minador que temé o respecta els sim-

hols, ¡nsígnies que representaven el

ministeri d'Aaró descrits en el v. 24,
o les armes amb que Iluitá, v. 21.

1. — Els impius Els egipcis. — El

que havien de fer. Literalment: «les co-

ses futures d'ells».

2. — Que se n'anessin els israelites.

3. — A la mort deis primogénits,

segueix un altre cástig més greu: el de

l'ofegament de l'exércit egipci en la

mar Roja.
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ElS ISRAELITES PROTEGITS AMB MIRACLES

^ Car, la creació sencera en el seu propi genere,

era de dalt novament plasmada,

obeint els particulars preceptes,

per tal que els teus filis fossin conserváis indemnes.

' Fou vist un núvol cobrir d'ombra el campament,

i allá on abans hi havia aigua, emergir térra eixuta,

de la mar Roja un camí sense destorb,

i de l'aspra maror un camp cobert d'herba

:

^ per on travessaren, tota una nació, els protegits per la teva má,

contemplant admirables prodigis.

^Car, com a cavalls foren pascuts,

i com a anyells saltironaren,

fent lloanca a tu, Senyor, que els alliberaves.

^°Es recordaven encara

del que s'havia esdevingut en Uur exili

;

com en Uoc de néixer bestiar

la térra produí mosquits,

i el riu en lloc de peixos

vomita una multitud de granotes.

^^Després veieren una nova raca d'ocells,

quan, estimulats per la concupiscencia,

demanaren menges delicades

;

^^car, per llur esmena, la guatUa puja de la mar.

6, Ex. XIV, 27-30. - 7, Ex. xin, 21; xiv, 19; Ps. cv, 9. - 9, Is. Lxm, 13; Ps. lxxvi, 21; lxxvii, 52; Is. Lxiu,

11; Ex. XY, i-i8. - lO, Ex vui, 2 ss. - 11, Ex. xvi, 13. - 12, Nm. xi, 31.

6. — Déu fa servir les forces de la abismes com cavalls en el desert.

creació — canviant-les, segons sigui 10. — Vegeu Ex. VIII, 2, 6, 16.

necessari — per a executar els seus de- 11. — No parla de la primera apari-

crets de misericordia envers els bons, ció de les guatUes (cfr. XVI, 2) pocs

de justicia contra els impius. dies despiés del pas de la mar Roja,

7-8. — Canvis prodigiosos que tot el sinó de la segona, quan, estimulats per

poblé pogué contemplar. L'autor se- ¡a concupiscencia (Nm. XI, i ss.) de-

gueix Ex. XIV, 20, segons la versió deis manaren un menjar més exquisit.

LXX, no segons el text massorétic. 12. — Per llur esmena. El mot -napa-

9. — Potser inspirat en Is. LXIII, 13 [ívQíol significa també «consol»
;
d'on,

ss. on diu que Déu els conduí pels alguns trad.: «per satisfer llur desig».
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Egipte i Sodoma

^^I els cástigs vingueren damunt deis pecadors,

no sense que abans hi hagués senyals per la violencia deis Uamps

;

merescudament sofriren per llurs própies maldats,

ja que havien manifestat un odi molt aspre contra el foraster.

^^Mentre aquells no donaren acollida

ais desconeguts qui havien arribat,

aquests reduiren a esclavitud

uns estrangers benefactors.

^^I no sois aixó, sinó que hi haurá algún mirament per aquells,

perqué acollien amb hostilitat els estrangers

;

^^els altres, en canvi, després d'haver-los acoUits amb festes,

maltractaren amb treballs duríssims

a aquells qui ja tenien part en els mateixos drets.

^'Foren també colpits de ceguesa,

com aquells al llindar del just,

quan, rodejats d'immensa tenebra,

cadascun d'ells cercava el pas de la seva porta.

DÉU AMB MIRACLES HA GLORIFICAT EL SEÜ POBLE

^^Car els elements, quan entre ells s'harmonitzen,

com els sons en una arpa, varien l'obra musical

conservant sempre l'afinació

;

13-14, Ex y; Gn. xu, 56; Mt. x. 14, 15.-16, Gn. xlv, 17-20; xivii, J, é.-l7, Ex. x, 23; Gn. xix, 11.

13. — Fa referencia a les ciutats de
Sodoma i Gomorra, i compara llur cás-

tig al deis egipcis. — Contra el foraster.

Lot. Gn. XIX, I.

14. — Estrangers benefactors. Josep,
que amb la seva providencia fou salva-

dor d'Egipte. Gn. XLI ss.

15. — Hi haurá algún mirament. Li-

teralment: «visitació». Vegeu II, 20
nota.

17. — Els egipcis /or¿;í també colpits

de ceguesa temporal quan les tenebres

s'estengueren damunt el país. Gn. XIX,
II. — Al llindar del just. Lot.

18.

—

L'obra musical. Gr.: xoO pu8|ioO

TÓ ovojia, «el nom del ritme». — Conser-

vant sempre Vafinado. Gr.: ttóívtote ^lé-

vovta fíx9. De la mateixa manera que
les cordes de la lira, cada una dona el seu

propi so, i per canviar de melodía, no
cal que sigui modificada llur natura,

sinó que l'artista les combina segons el
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cosa que es pot comprendre exactament

a la vista del que s'esdevingué.

Puix que els animáis terrestres es convertien en aquátics,

i els que neden, passaven a térra

;

el foc en Taigua sobrepassava la propia virtut,

i Taigua s'oblidava de la virtut d'apagar

;

les flames en canvi no marciren la carn

deis animáis fácilment destructibles que hi passaven peí mig

;

ni fonien aquella mena de menjar d'ambrosia,

tan fácil de fondre, semblant al gebre.

En tota avinentesa, Senyor,

has engrandit el teu poblé i l'bas glorificat,

i no l'has desdenyat, assistint-lo en tot temps i lloc.

19, sup. XVI, 17, 22, 27; Ex. XV, 14.

conjunt que vol produir, així Déu per

assolir efectes preternatural en les co-

ses creades, no canvia llurs esséncies,

sino que amb infinita saviesa les disposa

diversament. Per tant, els prodigis no
alteren l'harmonia de l'univers.

21. — Menjar d'ambrosia. El manná
anomenat abans pa d'ángels etc. Vegeu
XVI, 21-22. L'ambrosia, segons el mite,

era el menjar amb qué es delectaven

els déus immortals; vol dir, per tant,

menjar d'immortalitat o que causa la

immortalitat.

22. — Clou elllibre l'afirmació de la

singular cura amb qué Déu en tot temps
i lloc ha tractat el seu poblé. La his-

toria d'Israel palesa, dones, la utilitat

de la saviesa práctica, i els mals in-

nombrables que causa la impietat.

—

En
tota avinentesa. Gr. <aTa -návxa, sota

tots els aspectes, de tota manera, en
totes les coses.
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